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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse. Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår
arbete att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete är inlett med att ta fram en ny
styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Vidare har insatser gjort för att stärka digitaliseringen i såväl regionen
som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under perioden och även
framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens
måltidsverksamhet, frågan kring nytt badhus, utveckling av biblioteken samt arbetet med
informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till +13,9 mnkr prognosen för helåret uppgår till +10,0 mnkr.
Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav 6,5 mnkr för stöd till
kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi likaså 0,4 mnkr för företagslots
samt 1,5 för ett arbete med att öka befolkningen i arbetsför ålder. Huvuddelen av det
prognostiserade överskottet 7,0 mnkr hänförs till centrala anslag såsom kapitalkostnader,
partistöd (ungdomsdelen),fackliga företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet
av personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Att periodens resultat är högre
förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar ännu kommit igång fullt ut.
Exempel på detta är Energicentrum, inköpsprojekt samt andra satsningar inom HR
respektive regional utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader kommande del av
året.
Sjuktalet var under perioden januari-juli 4,1 vilket är betydligt lägre jämfört med samma
period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till
dag 14 som sjunkit. Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar
ännu vissa yrkeskategorier på distans i olika omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021
trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten,
önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt haft en kraftig påverkan. Kris- och beredskapsarbetet har
intensifierats. Ytterligare stödåtgärder för det Gotländska näringslivet samt fritids- och
kultursektorn har genomförts. Kulturrådet har för 2021 beviljat Region Gotland 10 mnkr
för aktörer inom Kultursamverkansmodellen. Förvaltningens vardagliga utåtriktade
verksamhet har anpassats kraftigt. Kommunikationsinsatserna har varit omfattande.
Resurser har också omprioriterats för att klara vaccinationsarbetet på bästa sätt. Internt
stöd kring arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning och samverkan med de fackliga
organisationerna har varit starkt prioriterat.
Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår arbete att ta fram
genomförandeprogram för klimat, miljö & energi, näringslivets förutsättningar &
innovation samt social välfärd. Former för samråd och samarbete har strukturerats om för
att driva implementeringen. Politiskt beslut är fattat att till 2024 ta fram en ny styrmodell
med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Arbetet inkluderar också ett samlat ledningssystem med stärkt
processarbete. En övergripande processkarta för regionen har lagts fast.
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Färdplan och målbild för omställningen till god och nära vård har beslutats. Dessutom har
direktiv för framtagande av handlingsplan för psykisk hälsa lagts fast och en
samverkansledare med inriktning kunskapsstyrning psykisk hälsa rekryterats.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring framtida
samhällsbyggnadsprocess och också utvecklingen av måltidsorganisationen som omfattar
såväl policy som produktionsmetoder och samarbetsformer.
Viktiga insatser är gjorda för att stärka digitaliseringen i såväl regionen som förvaltningen.
Digitaliseringsplaner finns nu framtagna och beslutade. Ett antal större viktiga avtal är
tecknade, e-tjänster och telefonilösningar har utvecklats och en lösning för e-signaturer
finns på plats. De allvarliga DDoS-attackerna under våren har bland annat resulterat i en
säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
För att utveckla informationsförvaltningsprocessen och säkra implementeringen av
upphandlat digitalt stöd för processorienterad informationsförvaltning/e-arkiv har ett
övergripande projekt och också ett delprojekt för den egna förvaltningen etablerats. I
koncernledningsgruppen har beslut fattats om att bilda ett strategiskt nätverk för
informationsförvaltning.
Övriga frågor som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att bidra till
måluppfyllelse är:


Ett upphandlingsforum näringsliv har etablerats för bättre förutsättningar för
företag att lägga anbud och delta i upphandlingar



Energicentrum är etablerat med styrgrupp och verksamhetsplan är under
framtagande.



Årets digitala Almedalsvecka genomfördes med framgång och beslut finns att från
2022 korta veckan till fem dagar samt att inrätta ett Almedalsråd under
regionstyrelsen.



Tidplanen för ny biblioteksplan har förlängts till början av 2022. Beslut har fattats
om inköp av två istället för en mindre biblioteksbuss. Projekt bokstart är avslutat
och implementeringsarbete pågår.



Utifrån förändrad lagstiftning har politiskt beslut fattats att från sommaren 2022
inrätta en visselblåsarfunktion.



Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har utifrån nya lagkrav på tillgänglighet
genomfört en tillsyn av Region Gotlands hemsida vilket gav en åtgärdslista med
brister som ska åtgärdas snarast möjligt.



Organisationsförändring initierad som led i att skapa bättre förutsättningar för
utveckling i arbetet relaterat till förtroendevalda och medborgare. Innebär en flytt
av överförmyndarnämndens-, patientnämnds- och valnämndenskansli samt budget
och skuld till avdelning kvalitet och kansli.



Program sänkta inköpskostnader är etablerat och ett strategiskt upphandlingsråd
har etablerats, arbete med årscykel och anskaffningscykel har fortsatt, en
upphandlingssupport har inrättat.
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3 Förväntad utveckling
Ökad oro i världen och en pågående pandemi skapar osäkerheter framåt. Effekter och
konsekvenser av pandemin måste fortsatt bevakas och hanteras. God omvärldsbevakning
och intern faktainsamling blir viktig för att kunna mildra negativ utveckling inom områden
som folkhälsa, arbetsmarknad och näringslivsutveckling. Beredskap måste byggas upp för
att kunna hantera åtgärder, snabba förändringar i smittspridning och också
flyktingströmmar. Förvaltningens utåtriktade verksamhet måste ständigt anpassas efter
rådande restriktioner vilket ger konsekvenser för såväl verksamhetens kvalitet som
ekonomi.
I EU är en programperiod på väg att avslutas och en ny ska sättas. Sammantaget leder detta
till att de flesta av de strategiska samhällsutvecklingsprogram som omfattar Gotland under
en och samma tid ska förnyas eller ersättas. Nationella diskussioner kring energiförsörjning,
industriell utveckling och transporter pågår och den framtida utvecklingens påverkan på
Gotland och därmed regionen och förvaltningen framåt måste mötas på bästa sätt.
Med utgångspunkt i agenda 2030 och ny regional utvecklingsstrategi kommer insatser att
göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger driv för frågor
som klimat miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social
välfärd. Även strategin för smart specialisering kommer att påverka utvecklingen framåt.
Samverkan och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även
det interna perspektivet att behöva förstärkas för att nå effekt i måluppfyllelse. Den nya
styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och nära vård samt modellen
för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång. Viktiga för den interna utvecklingen
är också det pågående organisationskultursarbetet och förbättring av chefers
förutsättningar med grund i ledarstrategin.
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder och
ökad digitalisering skapar utmaningar i form av kompetensförsörjning vilket redan i dag är
en svårighet inom flera yrkesgrupper inom förvaltningen. Var medborgarna framåt
kommer att bosätta sig kan också påverka. Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på
delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.
Förändringar i lagstiftning och statlig styrning förväntas och förvaltningen behöver särskilt
beakta utvecklingen inom brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd. Här väntas
striktare styrning också på organisationsnivå samt ökade statliga bidrag vilket behöver
hanteras.
Resultat och kunskaper uppbyggda inom ramen för effektiviseringsprogrammet och dess
projekt ger grund till fortsatt utveckling och förbättring inom områdena inköp, bemanning,
lokalförsörjning, digitalisering och också måltidsverksamhet och samhällsbyggnad. Arbetet
förutsätter fortsatta prioriteringar och samarbete över organisationsgränser.
Behovet av ökad digitalisering förutsätter såväl processarbete som verksamhetsutveckling
och förändringsledning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga beslut måste fattas
kring hantering av data i molntjänster och en eventuell övergång till office 365.
Inom informationsförvaltningsområdet förväntas kraftig utveckling framåt. E-arkivet ska
etableras, processorienteringen öka, informationssäkerhetsarbetet inklusive
personuppgiftshanteringen skärpas, systemförvaltningen förbättras och också samarbetet
över ansvars- och organisationsgränser förbättras.
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Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:


Beslut kring nytt badhus i Visby.



Dagens arbete inom biblioteken ger kraft för fortsatt framtida utvecklingsarbete.



Genom förstärkt arrangemangsstöd, filmstöd, tryckstöd och också den statliga
förstärkningen till institutionerna förväntas en stimulering av kulturlivet.



Stärkt kvalitet inom området lokalförsörjning/lokalplanering.



Genomförande av förvaltningens digitaliseringsplan är tänkt att ge ökad kvalitet
och effektivitet.



Förnyelse av Almedalsveckan.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av det
gotländska samhället. Genom det regionala utvecklingsansvaret tillsammans med kultur
och fritidsuppdraget bidrar förvaltningen aktivt i frågor som spänner mellan beredskap,
jämlik hälsa, landsbygd, kulturliv, Almedalsveckan, energi, klimat och miljö. Samverkan i
dessa frågor sker med bland annat länsstyrelsen och polisen och en rad andra myndigheter
tillsammans med det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare bör partnerskapet
med Uppsala universitet lyftas fram och det innovationsprojekt som pågår inom den
samverkan.

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Förvaltningen kan marginellt påverka detta mål och någon större positiv förflyttning utifrån förvaltning arbete ses inte
under perioden. Dock pågår utveckling bland annat kring den framtida biblioteksverksamheten, samverkan med
Uppsala Universitet och måltids arbete med att öka antalet elever som äter skollunch m.m.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
Något som indikerar att förvaltningen har bidragit till någon större positiv förflyttning kan inte redogöras för. På sikt
ses dock möjlighet att kunna se att positiva effekter utifrån utveckling och arbete kring fritidsliv,
samverkansstrukturer, barnrätt, suicidprevention, fokus på hållbarhet, måltidsverksamheten, biblioteksverksamheten framförallt kring barn, framtagande av fritidspolitiskt program, budget och skuld mm.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
En positiv förflyttning mot målet kan konstateras utifrån att den nu pågående pandemi har drivit på arbetet att ha en
förmåga att hantera samhällsstörningar inom förvaltningen. Förvaltningens samhällskritiska verksamheter har
identifierats och både styrkor och svagheter har visats. Detta kommer utgöra en god grund i det fortsatta arbetet för
att ha god beredskap och höja förmågan att hantera framtida samhällsstörningar.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Gotlands befolkning fortsätter öka. Arbetet med projekt och kampanjer så som Välkommen till livet på ön,
utvecklingen av platsvarumärket, attraktiv arbetsgivare, deltagande på mässor mm fortsätter och resultat av detta
arbetet ger förhoppningsvis framöver en positiv inverkan på målet.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Kommentar:
Det kan konstateras att de politiska beslut som fattats, utifrån pandemin, gällande stöd till näringslivets
intresseorganisationer samt krispaket riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Annat som kan nämnas är att det arbetas vidare med att på olika sätt öka förutsättningarna för företagen på Gotland
att lägga anbud och delta i upphandlingar. Både samverkansforumet upphandlingsforum näringsliv
samt upphandlingsforum arbetslivsintegrerande sociala företag (ASF) startade vid årsskiftet 2020/2021.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
För att skapa förutsättningar att bidra till målet arbetas bland annat med gemensam beredning för
samhällsbyggnadsfrågor/samhällsbyggnadsberedning. Vidare planeras för en samhällsbyggnadskonferens. Beträffande
översiktsplanen så har dialogmöten med olika intressenter hållits och arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag
under hösten ligger fast.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Pandemin har och kommer framåt att driva på utvecklingen med ökad digitalisering. En stor del av förvaltningens
möten och utbildningar hålls digitalt - resor ligger på en mycket låg nivå. En del av dessa effekter kommer troligen
fortsätta även när pandemin klingar av. Andra aktiviteter som på sikt också beräknas kunna bidra till en positiv
utveckling av målet är bland annat aktiviteter och projekt kring att kunna visualisera klimatavtryck - ger möjlighet att
fokusera, arbete med transportomställning (fossilfria transporter), energieffektivitet, närproducerat och upphandling
mm.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Tillgången till vatten är och har varit en aktuell fråga i många sammanhang även detta år. I arbetet med
genomförandeprogrammen för regionala utvecklingsstrategin inkluderas insatser för att säkra tillgången till vatten av
god kvalitet. Förvaltningens samarbeten med bland annat teknikförvaltningen inom målområdet fortgår.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att utöka andelen vegetariska måltider och livsmedel, öka andelen
närproducerade och ekologiska livsmedel liksom att arbeta för minskat svinn. Andra kommande och påbörjade
arbeten som exempelvis stärkt klimatkrav i upphandling och projekt kring näringslivets energiomställning kommer
kunna bidrar till ett ansvarsfullt samhällsbyggande.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region
Gotland som effektiv organisation. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att hålla samman
övergripande processer i organisationen och gör så via att vara sammankallande till
strategiska nätverk inom ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och kvalitet. Därtill
leder förvaltningen flera regionövergripande forum för samverkan till exempel FramSam,
samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet. Vidare har förvaltningen under året
samlat processen stöd till regionens chefer.

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Flera utvecklingsinsatser pågår för att uppnå ökad tillgänglighet till Region Gotlands tjänster. Infrastrukturen är på
plats beträffande "mina sidor" och arbetet fortskrider med att fylla på med lämpliga tjänster. Den externa hemsidan är
under utveckling och likaså pågår arbetet med en ny hemsida för biblioteken. Arbeten pågår även för ökad
tillgänglighet internt exempelvis utvecklad support.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl intern som externt. För det interna sker dialog i olika forum som
kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk m fl. Arbetet sker med olika grad av planering och ett identifierat
utvecklingsbehov är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. För det externa sker dialog med en rad aktörer;
intresseföreningar, myndigheter, företag, föreningar, nätverk m fl. God utveckling finns bland annat inom
måltidsverksamheten som arbetar med synpunktshantering, gästers medverkan i smaktester mm. Ur ett
näringslivsperspektiv så indikerar olika mätningar att målet ännu inte är nära att uppfyllas.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Förvaltningen bedöms ha påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning genom det arbete som bedrivs för att kartlägga,
utvärdera och utveckla processer. Möjligheter till digitalisering framgår av förvaltningens nu framtagna
digitaliseringsplan. Vidare är insatser gjorda för att förbättra styrning och ledning och det finns också metoder och
verktyg för stödjande insatser.
Konkret kan lyftas exempel som utveckling av det verksamhetsnära stödet till chefer, beslutsstödsystemet, anställande
av verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar, utvecklat riskanalysarbete, införande av administrativa robotar,
verktyg för digitala möten samt pågående effektiviseringsprogram innehållande bland annat program för sänkta
inköpskostnader med aktiviteter som att det ska vara lätt att handla rätt mm. Corona kan ha haft positiv påverkan på
detta mål - innovationerna ökar när vi måste samverka med varandra på nya sätt och i nya frågor.

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
I förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har aktiviteter utifrån organisationskartläggningen och
den nya ledarstrategin genomförts, vilket har bidragit till en positiv förflyttning. Bland annat har utbildning i
förändringsledning genomförts för regionens chefer, i stort sett har alla chefer nu genomfört utbildningen. Vidare har
en utbildningsserie för chefer och medarbetare kring grogrunder för konflikter tagits fram och kommer att lanseras
under hösten. Även en fördjupningsutbildning för chefer i konflikthantering har tagits fram och erbjuds alla regionens
chefer. Ett fortsatt arbete med dialog och samsyn, roller och förväntningar har genomförts under året med de fackliga
organisationerna, vilket också har bidragit till en förflyttning.
I Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har aktiviteter utifrån de fyra utvecklingsområdena genomförts, bland
annat i form av dialog i förvaltningens chefsgrupp samt på arbetsplatsträffar, vilket bidragit till en positiv förflyttning.
Dock kvarstår arbete innan förvaltningen till fullo når en tillitsbaserad organisationskultur.
Merparten av förvaltningens chefer deltog i region Gotlands satsning på utbildning i förändringsledning under 2020,
resterande chefer har deltagit i utbildningen under 2021.
Ett antal aktiviteter utifrån 2020 års medarbetaruppföljning pågår i verksamheterna för att åstadkomma ytterligare
förflyttningar inom områden såsom samarbete, tydlighet samt effektivitet.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
I det regionövergripande arbetet i form av bland annat Norma, strategisk hållbar bemanning, digitalisering av
rekryteringsprocessen, Heltidsresan samt arbetet med arbetsgivarvarumärket bedöms ha en positiv effekt på hela
regionens möjligheter och förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare även framåt. Även
lönebildningsarbete och arbetet med att samla regionens förmåner har förstärkt arbetet kring "ett Region Gotland".
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Projektet Heltid som norm har slutförts enligt plan, såväl på region som på förvaltningsnivå. Förvaltningen kan
konstatera att andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med åtta procentenheter
jämfört med föregående period, vilket är en positiv indikator.
Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår, bland annat har vissa yrkesgrupper särskilt prioriterats i årets
lönerörelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv, deltagande i Normaprojektet som syftar till att skapa
inkluderande arbetsplatser, vidare har den digitala kompetensen höjts genom aktiv förändring av mötesformer till mer
digitala.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
I Regionstyrelseförvaltningens regiongemensamma uppdrag såväl som i regionstyrelseförvaltningen som förvaltning
har det varit stort fokus arbetsmiljöfrågor under perioden pga pandemin, t ex i form av riskbedömningar.
En regiongemensam skyddsombudsgrupp har träffats regelbundet, likaså har den utökade centrala
samverkankommitté (CSK) träffats frekvent. Revidering av samverkansavtalet har fortgått under perioden, vidare har
utbildningar för chefer i att göra riskbedömningar genomförts digitalt.
Trots pandemin har förvaltningens ett betydligt lägre sjuktal jämfört med föregående år,4,1,vilket är en positiv
indikator. Minskningen är störst vad avser de korta sjukskrivningarna. Det lägre sjuktalet beror sannolikt på att
försörjningsavdelningen överförts till tekniska nämnden från årsskiftet samt att medarbetare inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.
Ett antal aktiviteter utifrån 2020 års medarbetaruppföljning pågår i verksamheterna för att åstadkomma förbättringar
vad gäller arbetsbelastning. Vidare har dialoger kring chefers förutsättningar förts i förvaltningens ledningsgrupp och
åtgärder är framtagna, vilka syftar till att göra positiv förflyttning

6 Kvalitetsberättelse
Förvaltningen utgår ifrån regionens kvalitetsmodell och har genomfört aktiviteter för att
stärka arbetet inom framför allt områdena involvera motiverade medarbetare, utveckla
värdeskapande processer och att skapa värde med kunder och intressenter.
Medarbetare involveras genom strukturerade APT i olika grupperingar. Därutöver förs
individuella samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ. Utifrån
medarbetarenkäten har åtgärdsplaner tagits fram och aktiviteter pågår.
Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet
men också som del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och
informationshantering.
För att skapa kvalitet med kunder och intressenter finns en rad olika nätverk och
samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och
samskapande. Kunddialoger förs strukturerar inom ett antal av förvaltningens
ansvarsområden för att säkerställa att verksamheten lever upp till åtaganden och att
synpunkter och kunskaper fångas in och tas om hand systematiskt. Även fysiska placeringar
av medarbetare har förändrats för att på så underlätta samarbetet mellan
regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar.
Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. Arbete har gjorts kring
årshjul, verksamhetsplanering, objektsförvaltning, informationshantering och
organisationskultur. Även nya roller har inrättats för att skapa förbättrade förutsättningar
till kvalitet framåt.
I förvaltningsledningen har konstaterats att förvaltningen är i behov av att prioritera och
också förstärka arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling ytterligare. Detta som ett
led i att möjliggöra fortsatt effektivisering och också förbättra chefers förutsättningar.
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Processutvecklingen blir fortsatt av stor vikt och också att identifiera värdeskapande
nyckeltal att använda för lärande och utveckling.
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 104 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden januari– augusti
2021. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 23 av dessa synpunkter. Övriga synpunkter
fördelades till berörda nämnder och till Länsstyrelsen. Av de inkomna synpunkterna som
hanterats av förvaltningen är det 7 negativa synpunkter och 1 som berömde de nya
badstegarna vid kallbadhuset. 15 synpunkter kan varken betraktas som positiva eller
negativa utan är mer av förbättringskaraktär. Förbättringsförslagen är många och inom alla
områden till exempel, skotta fotbollsplanen vid Rävhagen så fler lag kan spela fotboll på
vintern, tydligare information på gotland.se kring öppettider och kontaktpersoner samt
förslag på nya e-tjänster med mera.
7 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus under perioden.
Riskbedömningar har genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar för att
säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin.
Covid-19 pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika
omfattning av arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Att
medarbetarna arbetar hemifrån har ställt höga krav på såväl medarbetare som chefer i att
upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat. I de verksamheter där
arbete på distans inte har varit möjligt, har det varit höga krav och extra arbetsbelastning på
medarbetare att hitta praktiska lösningar utifrån pandemin och den utsatthet den inneburit.
Ett antal aktiviteter har planerats eller påbörjats under perioden, vilka bland annat syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats fram på grund av den pågående
Covid-19 pandemin.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till tekniska nämnden från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Vid årsskiftet trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Cirka 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, har
önskat och också fått, utökad sysselsättningsgrad från årsskiftet.
7.1 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess närmare 200 medarbetare
till tekniska nämnden. Detta innebär att det totala antalet månadsanställda minskat med 187
jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken har förvaltningen minskat med sex
månadsanställda medarbetare jämfört med juli 2020. Förändringen förklaras av en
minskning av främst tidsbegränsat anställda (5).
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Antalet månadsanställda årsarbetare (455) har minskat med 172 jämfört med juli
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget noteras att antalet
månadsanställda årsarbetare har ökat marginellt med två. Förändringen förklaras av att
antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med sju och antalet tidsbegränsat anställda
årsarbetare minskat med fem.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med en har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med sju. Detta beror bland annat på att vid avdelningen
måltid har andelen heltidsanställda ökat med 15 procentenheter jämfört med föregående
period, vidare har avdelningens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
ökat med tre procentenheter. Ett resultat av Heltid som norm som trädde i kraft vid
årsskiftet. På förvaltningen som helhet har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
tillsvidareanställda ökat med 1,5 procentenheter samt andelen heltidsanställda ökat med åtta
procentenheter jämfört med föregående period.
Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

469

-187

455

-172

Tillsvidare

433

-162

421

-148

36

-25

34

-24

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 140 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020. Om försörjningsavdelningen undantas i underlaget ökade den
arbetade tiden med tolv årsarbetare jämfört med föregående period. För månadsanställda
ökade den arbetade tiden med 14 årsarbetare och för timanställda minskade arbetad tid
med två årsarbetare.
En ökning av faktiskt arbetad tid ses främst vid HR-avdelningen, här har också antalet
månadsanställda medarbetare blivit flera under året, bland annat beroende på bemanning av
projekt. En minskning av arbetad tid ses vid kultur och fritidsavdelningen, där antalet
medarbetare minskat utifrån effektiviseringar i verksamheten.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

369

508

-140

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

29

22

6

90002 Digitalisering

51

53

-2

90003 HR-avdelning

41

36

5

90004 Måltidsavdelning

92

91

1

0

152

-152

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

23

21

2

90008 Regional utveckling

39

38

1

90009 Kultur och fritid

52

56

-4

90005 Försörjningsavdelning

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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7.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-juli var 4,1 vilket innebär ett betydligt lägre
sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför korta
sjukskrivningar, upp till dag 14, som sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
En av orsakerna till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen
försörjning överfördes till tekniska nämnden vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har
historiskt sett haft relativt höga sjuktal då bland städverksamheten ingått som en stor del av
avdelningen verksamhet. Vidare har många av medarbetarna inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi vilket
sannolikt också bidragit till ett lägre sjuktal.
Jämfört med 2020 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas minskning är
motsvarande två procentenheter och männens 1,2. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal
högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 % av kvinnorna på förvaltningen
arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses vid avdelningarna kultur och fritid samt vid
kommunikation. Vid kultur och fritid har sjuktalen inom främst biblioteken sjunkit som ett
resultat av att stora personalinsatser och rehabiliteringsprocesser genomförts. Vid
kommunikation är det lägre sjuktalet bland annat ett resultat av hemarbete samt ett
systematiskt arbete med bland annat olika insatser i samverkan med företagshälsovården.
Vid regional utveckling ses en högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år, vilket främst
beror på ett flertal icke arbetsrelaterade längre sjukskrivningar. Dessa leder dock till en
negativ påverkan på arbetsbelastning och produktionskapacitet, vilket avdelningen arbetar
aktivt för att hantera på bästa sätt.
Antal pågående rehabiliteringsärenden har minskat jämfört med 2020, vilket till del beror
på att försörjningsavdelningen förts över till teknikförvaltningen från årsskiftet samt att
flera av avdelningarna också har ett lägre sjuktal. Rehabiliteringsärenden på grund av såväl
långtidsfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro har minskat. Den största minskningen av
sjukdomstyp är förkylning/infektion. En majoritet av förvaltningens rehabiliteringsärenden
bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterade.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

4.07%

5.81%

-1.74%

Kvinna

4.74%

6.71%

-1.98%

Man

2.79%

3.96%

-1.17%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +13,9 mnkr. Vilket är mer än förväntad helårsprognos (+10
mnkr). Detta förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar under perioden
ännu kommit igång fullt ut. Exempel på detta är Energicentrum, inköpsprojekt samt andra
satsningar inom HR respektive regional utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader
kommande del av året. Andra positiva delar i resultatet hänförs till centrala anslag som
fackliga företrädare, kapitalkostnader, förstudier exploatering samt personalrelaterade
orsaker som vakanser.
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-271 551

-257 630

13 921

-248 721

147 573

170 248

22 675

293 199

3 711

989

-2 723

3 038

28 987

49 471

20 484

42 330

Försäljning vara/tjänst

104 916

102 289

-2 627

185 275

Intern resursfördelning

8 382

16 748

8 367

21 364

Övriga intäkter

1 577

752

-825

41 192

KOSTNADER

-419 124

-427 879

-8 754

-541 920

Personal

-191 499

-188 168

3 331

-232 474

-29 041

-33 491

-4 450

-36 860

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

-1 444

-1 800

-357

-1 728

Förbrukn. mtrl

-33 217

-29 475

3 742

-77 610

Lokaler

-48 674

-47 286

1 387

-50 237

Avskrivn. internränta

-17 558

-16 159

1 399

-15 995

Intern resursfördelning

-12 043

-13 339

-1 296

-15 613

Övriga kostnader

-85 649

-98 159

-12 510

-111 402

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

13

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 2 2021

8.2 Nettokostnadsutveckling

Att jämföra utveckling av kostnader och intäkter utifrån redovisningen blir detta år
missvisande då en stor del av verksamheten flyttats till annan nämnd, försörjningen.
Analysen nedan utgår därför från justerade värden där försörjningen har plockats bort.
Trots detta är jämförelsen svår och ger vissa missvisande värden. Dessa förklaras dock i
stort i analysen.
Kontostruktur

Utfall Jan Aug 2021

Resultat

Utfall Förändring Förändring
Jan- Aug
%
2020

Justerat
Justerad
Justerad
utfall förändring förändring
jan-aug
%
2020

-257 630

-248 721

-8 909

4%

-246 997

-10 634

4%

170 248

293 199

-122 951

-42%

159 891

10 358

6%

989

3 038

-2 049

-67%

3 007

-2 018

-67%

49 471

42 330

7 141

17%

41 592

7 879

19%

Försäljning vara/tjänst

102 289

185 275

-82 987

-45%

96 091

6 198

6%

Intern resursfördelning

16 748

21 364

-4 616

-22%

17 364

-616

-4%

752

41 192

-40 440

-98%

1 837

-1 085

-59%

KOSTNADER

-427 879

-541 920

114 041

-21%

-406 888

-20 991

5%

Personal

-188 168

-232 474

44 306

-19%

-177 316

-10 852

6%

-33 491

-36 860

3 369

-9%

-31 850

-1 641

5%

-1 800

-1 728

-72

4%

-1 728

-72

4%

Förbrukn. mtrl

-29 475

-77 610

48 135

-62%

-28 407

-1 068

4%

Lokaler

-47 286

-50 237

2 951

-6%

-46 639

-648

1%

Avskrivn. internränta

-16 159

-15 995

-165

1%

-14 839

-1 321

9%

Intern resursfördelning

-13 339

-15 613

2 274

-15%

-14 651

1 312

-9%

Övriga kostnader

-98 159

-111 402

13 243

-12%

-91 458

-6 701

7%

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent. I de tre sista kolumnerna redovisas värden exklusive försörjningsavdelningen.

Kostnadsutveckling
Periodens kostnaderna har i jämförelse med föregående års motsvarande period ökat med
21,0 mnkr (5%). Ökningen hänförs i huvudsak till kostnadsökning för personal och bidrag.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 6
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
personalavsnittet där den arbetade tiden ökat med motsvarande 12 årsarbetare. Trots
ökningen ligger kostnaden under budgeterad nivå.
Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år som redan
då låg på en låg nivå utifrån pandemin.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 12,1 mnkr jämfört med 7,0 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs till digitaliseringsavdelningen beroende på
belastningsattacker samt till ökad projektverksamhet och särskilda satsningar.
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Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 21,1 mnkr att jämföras
med 23,0 mnkr föregående år. En effekt av pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 42,7 mnkr i perioden att jämföras med 41,8 mnkr föregående
år. Stämmer enligt plan.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 6 mnkr högre än föregående år. Kostnadsökningen
är kopplad till pandemin utifrån bland annat extra anslag och ett statsbidrag till kultur- och
fritidsverksamheten.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 16,1 mnkr jämfört med 14,8 mnkr. Detta är i linje med
förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar, men fortfarande är
investeringsnivån låg.
Intäktsutveckling
Intäkterna har ökat i jämförelse med föregående år med 10,4 mnkr. Ökningen förklaras i
huvudsak av extra statsbidrag (kultur) och ersättning från HSF avseende pandemiarbete för
vaccinationssatsningen. Samtidigt föreligger intäktsbortfall för Almedalsveckan och baden
till följd av pandemin. Baden tappar även intäkter på grund av stängning av Hemsebadet.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen i perioden i förhållande till samma period föregående år är 4%.
Detta är en effekt av ovan beskriven utveckling. Årets budget medger en
nettokostnadsökning med 5,3% i förhållande till föregående års bokslut.
8.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 10,0 mnkr. Beslut har fattats
om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav 6,5 mnkr för stöd till kultur- och
fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi likaså 0,4 mnkr för företagslots samt 1,5 för
ett arbete med att öka befolkningen i arbetsför ålder. Huvuddelen av överskottet 7,0 mnkr
hänförs till centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd (ungdomsdelen),fackliga
företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker såsom
vakanser med mera.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-408 600

-398 597

10 003

-382 040

221 323

251 702

30 379

465 847

5 568

2 693

-2 875

4 497

43 485

72 776

29 291

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

159 718

2 387

290 723

Intern resursfördelning

12 574

14 247

1 673

31 373

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

2 366

2 268

-98

61 938

KOSTNADER

-629 923

-650 299

-20 376

-847 887

Personal

-287 475

-283 544

3 931

-357 364

-43 565

-55 547

-11 982

-65 101

-2 166

-2 166

0

-2 137

Förbrukn. mtrl

-49 792

-47 205

2 587

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 288

1 730

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-24 991

2 363

-24 605

Intern resursfördelning

-18 067

-22 163

-4 096

-25 773

-128 485

-143 395

-14 909

-172 562

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Årsprognos per avdelning
Regiongemensamt (+4,2 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,2 mnkr.
Detta hänför i huvudsak till centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd och ännu inte
utfördelade särskilda lönesatsningar. Till följd av detta förväntade resultat har förvaltningen
tagit beslut om göra vissa satsningar inom andra delar av förvaltningen bland annat för att
skynda på effektiviseringsarbetet och stärka kommunikationen. I anslaget för näringsliv
ligger för närvarande närmare 3,5 mnkr kvar att disponera för kommande satsningar. I
prognosen räknas med att detta kommer ske under året.
Kvalitet och kansli (+1,3 mnkr)
Avdelningen lämnar en prognos för året på +1,3 mnkr. Prognosen kommer främst av
överskott genom att avdelningen fått ersättning för medarbetare utlånade i
vaccinationsarbetet. Dessutom finns överskott i personalbudgeten genom vakanser och
långtidssjukskrivningar som inte kunnat tillsättas så snabbt som beräknat.
Digitalisering (+0,7 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i delåret i linje med budget trots kostnader kopplade till
vårens belastningsattack. Prognosen för helåret uppgår till 0,7 mnkr detta främst beroende
på ökade intäkter och återhållsamhet på kostnadssidan.
HR-avdelning (+1,7 mnkr)
Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det svårt att täcka kortvariga vakanser.
Även den fackliga tiden är svår att planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram
och det kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre. I dagsläget ser det ut som att
dessa två områden kommer att ge ett överskott på 1,7 mnkr.
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Måltidsavdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på +1,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till
överskottet har med försenade ombyggnationer och därmed utebliven hyresökning att
göra.
Ekonomiavdelning (+0,5 mnkr)
Prognosen pekar på att resultatet blir bättre än budget främst till följd av att
personalkostnaderna sammantaget är lägre än budget samt att intäkterna från kickback på
inkassoavtalet är högre än budgeterat. Till viss del kommer utrymmet i personalbudgeten
att behövas för konsultköp men inte fullt ut. Avvikelsen beror på att det saknats
upphandlare men också på normal rörlighet där en medarbetare slutar före att ersättaren
rekryterats.
Under hösten kommer konsulter att arbeta inom ramen för program sänkta
inköpskostnader. Kostnaden täcks i år av det tillfälliga tillskottet för
effektiviseringsprogrammet.
Kommunikation (-3,2 mnkr)
Prognosen pekar på -3,2 mnkr, underskott är till största delen kopplat till pågående
pandemi och har förbättrats något sedan förra prognosen. En stor del ligger inom
kommunikationsstöd samt Almedalsveckans projektkontor där merkostnader och
intäktsbortfall uppstått mot bakgrund av pandemianpassningen. En del av underskottet är
förväntat då en tillfällig förstärkning på kommunikation gjorts med 2,8 mnkr inom
förvaltningens gemensamma ram.
En viss oro finns även för högre antal utbetalade hyresgarantier inom budget och
skuldverksamheten. Boverket kompenserar dessa utbetalade hyresgarantier med en
schablonersättning i efterhand.
Regional utveckling (+3,3 mnkr)
I prognosen +3,3 mnkr ligger ett överskott för förstudier för exploatering med 2,8 mnkr
och i övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker som tillfälliga vakanser.
Exploateringsverksamheten är under utveckling tillsammans med berörda nämnder.
Avdelningen har tillförts eget kapital om 1,9 mnkr för arbetet med att öka befolkning i
arbetsförålder (1,5 mnkr) samt för tillfällig tjänst som företagsjour (0,4 mnkr) till följd av ett
politiskt beslut om stödpaket till näringslivet.
Kultur och fritid (+/-0 mnkr)
Avdelningens budget har förstärkts med 6,5 mnkr för de coronastöd som regionstyrelsen
beviljat. Efter denna förstärkning redovisar avdelningen ett resultat enligt budget.
Fritidsenheten levererar en prognos på minus 0,9 mnkr till följd av intäktsbortfall för baden
utifrån Corona och att Hemsebadet är stängt för renovering. Detta kan balanseras till viss
del mot lägre personalkostnader. Den samlade biblioteksverksamheten levererar ett
överskott om 0,2 mnkr. På avdelningens gemensamma ansvar levereras en positiv prognos
om 0,7 mnkr vilket bland annat beror på etableringsstöd som tillkommer. Kulturenheten
levererar prognos enligt budget. Utmaning finns att extra stöd tillkommit och projekt
beviljats så stort fokus är att få dessa medel att gå ut som planerat.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-408 600

-398 597

10 003

-382 040

90000 Regiongemensamt

-48 826

-44 616

4 210

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-31 451

1 279

-26 707

90002 Digitalisering

-56 242

-55 542

700

-60 027

90003 HR-avdelning

-50 440

-48 740

1 700

-50 304

0

1 500

1 500

1 537

90006 Ekonomiavdelning

-43 319

-42 824

495

-40 007

90007 Kommunikation

-15 647

-18 822

-3 175

-15 449

90008 Regional utveckling

-40 567

-37 273

3 294

-33 906

-120 829

-120 829

0

-124 447

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90009 Kultur och fritid

8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Förvaltningens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin. Effekter ses tydligast
inom fritidsverksamheten där uteblivna intäkter ses för bad och uthyrningsverksamhet.
Även Almedalsveckan som i år var digital har tappat intäkter. Totalt ett tapp på cirka 3,5
mnkr som till en mindre del kunnat parerats med minska kostnader. På kostnadssidan ses
framförallt effekt för ökade informationsinsatser och även anpassning av verksamhet vilket
totalt uppskattas till 1,0 mnkr.
Extra bidrag har delats ut men dessa har täckts av extra statsbidrag samt tilläggsanslag via
eget kapital.
En annan effekt är att investeringsnivån prognostiseras bli lägre på grund av varubrist.
8.5 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2021 uppgår till 105,4 mnkr inklusive
kompletterings- och tilläggsbudget. Av beviljat utrymme beräknas 28,8 mnkr åtgå under
året. Kvar av budgeten är 76,6 mnkr varav merparten kommer begäras i
kompletteringsbudget.
Investeringstyp
(tkr)

Budget inkl
KB

Utfall tom
aug

Prognos
utbetalning
2021

Pott

3 000

113

3 000

0

0

Landsbygdsutveckling

8 000

0

0

8 000

8 000

35 910

9 528

19 752

16 158

8 158

2 500

0

0

2 500

2 500

55 940

0

6 000

49 940

49 940

0

16

16

-16

0

105 350

9 657

28 768

76 582

68 598

IT
Mobil biblioteksvht
Exploatering RSF
Försäljning/förvärv
Summa

Kvar av budget
Prognos
2021 utbetalning 2022
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Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Upptagna medel för e-arkiv och upphandlingssystem beräknas ske via driftavtal och
kommer således inte belasta investeringsbudgeten. Under pandemin har svårigheter visat
sig beträffande tillgång till varor innebärande att förseningar i leveranser kan uppkomma.
Detta kan innebära förskjutningar i tid och en större del av budgeten kan behövas
kompletteringsbudgeteras.
Ombyggnation kök
Samtliga medel 19,0 mnkr för ombyggnation kök och matsal avseende Högbyskolan har
överlämnats till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Investeringsmedel motsvarande 2,5 mnkr har tilläggsbudgeterats efter erhållet statligt
investeringsbidrag. Upphandling pågår leverans beräknas till 2022.
Exploateringar samt försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 55,9 mnkr. Hittills i år har 38,3 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande att 6,0 mnkr åtgår detta för Roma paketet och
industrimark. I sammanställningen ingår även omkostnader vid försäljning och förvärv av
fastigheter vilka inte budgeteras.
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Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
Aktuell
budget prognos 2021
2021
Inmatning

-105 350

-9 657.3

-95 692.7

-28 768

-3 000

-112.8

-2 887.2

-3 000

Aktuell
prognos 2022
Inmatning
-68 598

Pott
28556 Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

-8 000

28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

-1 200

28514 Teknisk plattform

-2 555

-2 555.0

-2 555

28550 PC som tjänst

-9 812

-6 528.1

-3 283.9

-9 812

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-2 925.9

-74.1

-3 000

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

-11.2

-2 444.8

-956

-1 500

28676 Programsystem Almedalsv.

-740

-63.4

-676.6

-240

-500

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

0

-500

28678 Digitala sammanträden

-258

-258.0

0

-258

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

0

-400

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

-15 940

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

-3 000

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

-3 000

-5 000

81012 Roma Ekgatan

-3 000

-3 000.0

-3 000

0

-26 000

-26 000.0

0

-26 000

-4.0

4.0

-4

-12.0

12.0

-12

IT-investeringar

-1 989

-1 000
-4 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss
Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl
14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet

0
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9 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2021 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,9
0
0
+0,1
+0,2
+2,6

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

21

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 2 2021

Bilaga 1 - Aktivitetsuppföljning
Följande symboler används under status:

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

Status

Färdiggrad

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på
Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar
ekonomi.
Kommentar:
Inom biblioteken fortgår förändringsarbetet med ny gemensam organisation, översyn av bemanning utifrån att kunna
öppna upp biblioteken mer, möjlighet att säkerställa kompetens likvärdigt. Mobil enhet utvecklas i första steget med
att upphandla och inköpa nya fordon vilket möjliggör förändrad verksamhet. Leverans av statistikrapport gällande icke
användare/användare av biblioteken på Gotland har skett vilket möjliggör nästa steg av fokus och prioriteringsarbete i
verksamheten. Systembyte fortgår enligt plan. Till följd av chefsbyte kommer förändringsarbetet behöva ta lite längre
tid.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.
Kommentar:
Förberedande arbete påbörjat utifrån att sätta process och tidsplan. Samråd görs med regional utveckling gällande
genomförandeplanen för RUS.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under
2022.
Kommentar:
Ambitionen är att påbörja arbetet med att sätta process och tidsplan innan året är slut.

Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.
Kommentar:
Avdelningen kultur och fritid har ambition att få fart på arbetet under slutet av året. Avdelningarna kultur och fritid
och regional utveckling har dialog bland annat kring utformning av genomförandeprogram social välfärd och
arbetssättet kopplade till det.
Idrottsrörelsen stöds i projektet ”Hitta ut”. I samverkan med utvecklingsbolag samt HjärtLungföreningen ansvarar
förvaltningen även för Hälsans stig som är i bra skick.

Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Kommentar:
Utifrån beslut i RS juni 2021 och därefter dialog kring det fortsatta arbetet har planering för utvecklingsarbetet
påbörjats.
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Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet är påbörjat med anledning av pandemin och kommer att
fortsätta och utvecklas de kommande åren. Arbetet med att fastställa krigsorganisation och inleda krigsplacering
avbröts i samband med pandemin men kommer att återupptas.

Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Pandemin har medfört att krisberedskapen har stärkts och krismedvetenheten har ökat. Det finns dock ett stort behov
av utbildning och utveckling när pandemin är över. Under pandemin har det inte funnits förutsättningar att bedriva
denna verksamhet i någon större utsträckning. Under kvartal 3-4 har förbättringsarbete med ledningsplatser mm
prioriterats.
I samband med DDoS attackerna i januari-mars har en översyn påbörjats av redundans och kapacitet hos våra
internetförbindelser. Nya brandväggar mot internet har installerats, flytt av applikationer har påbörjats för att minska
sårbarheten, och aktiva skyddsmekanismer har etablerats.
Den planerade workshopen för måltids ledningsgrupp samt kontaktpersoner i andra förvaltningar samt övning i
kontinuitetshantering har skjutits fram till hösten 2022 på grund av personalbrist hos beredskapsstrategerna. Test av
krismenyn i köken skjuts också på till 2022 på grund av personalbrist inom avdelningen måltid. Beredskapsplanen för
måltidsavdelningen ska redovisas för måltids ledningsgrupp i september och därefter skickas ut till alla berörda kök för
genomgång på APT.
Inom upphandlingsstöd har det i samband med pandemin blivit tydligt hur upphandling med fördel kan involveras i
övergripande beredskapsarbete. En förteckning över lärdomar från pandemin har tagits fram. I höst tas även ett PM
fram tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att gemensamt dokumentera erfarenheter om beredskap i
samband med Covid 19 ur inköpsperspektiv. Sårbarhetsanalys görs strukturerat. Det är tydligt att det finns funktioner
inom avdelningen ekonomi som har en hög sårbarhet. Kontinuitetsplanering är viktig för att minska sårbarheten.
Åtgärder för att minska sårbarheten har diskuterats men det är svårt att helt eliminera riskerna. Det finns helt enkelt
inte de resurserna.
Kommunikationsfunktionen ingår i den övergripande krisorganisationen i regionen och dess hantering. Vi hanterar
även den kris som föreligger just nu och hittills i år har fokus legat på att organisera och bemanna
kommunikationsorganisationen som stöttar i pandemiarbetet, inklusive vaccinationsplaneringen. För att arbetet skulle
flyta på under sommaren gjordes en gemensam planering där samtliga kommunikatörer i regionen ingick. Det har
alltid varit minst fem kommunikatörer i tjänst varje vecka. För att hantera den höga belastningen har tre personer
anlitats i kommunikationsteamet på timme. Vi har dessutom sedan i juni anställt tre visstidsanställda för att hantera
det ordinarie linjearbetet, som under en viss period helt fick pausats.
Under hela pandemin har vi sett till att övergripande information om pandemiläget inklusive vaccinationsarbetet har
publicerats i våra digitala kanaler, på busskurer, i terminaler, på färjan mm, samt i digitala och tryckta annonser med
syfte att nå ut till så många gotlänningar och besökare som möjligt. Vi har haft ett väl utvecklat samarbete med övriga
aktörer på Gotland när det gäller både smittspridning och vaccination i syfte att nå ut med samordnad information till
gotlänningar och besökare.
Den regionövergripande planeringen och samordningen av kommunikationsstödet avseende både smittspridning och
vaccinationer fortgår, i första hand till och med året ut. Ett nytt övervägande huruvida den regionövergripande
samordningen behöver fortsätta även efter detta, eller om kommunikationsarbetet kan skötas i ordinarie strukturer,
kommer att göras under hösten.
En kontinuitetshantering/beredskapsplan togs fram inom regionupplysningen under hösten 2020 som fungerat väl vid
vinterns driftstörningar på grund av belastningsattacker.
En strukturerad uppföljning av pandemins påverkan inom idrott och kultur har påbörjats ihop med idrotten,
förvaltningen och smittskydd.

Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.
Kommentar:
Arbetet har påbörjats men är försenat på grund av den pågående pandemin samt personalbortfall
(långtidssjukdom). En revidering av gällande plan är planerad till kvartal 3-4. En mer genomarbetad planering kommer
att inledas under 2022 och då med beaktande av erfarenheter från den pågående pandemihanteringen både lokalt,
regionalt och nationellt.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla
platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och
verka.
Kommentar:
Projektet Bo, leva och verka har påbörjat nästa skede. Analysera och dra slutsatser som ska resultera i konkreta
initiativ och åtgärder för öka Gotlands befolkning. Digital varumärkesplattform är framtagen och godkänd i
regionfullmäktige, Gotland.com lanseras under våren.
Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som
bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar. Arbete pågår även med att utvärdera huruvida ett större Leaderprojekt ska sökas. Även en kommunikativ insats med samverkan mellan arbetsgivare på ön utvärderas, med målet att
stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön. Tätt kopplat till projektet genomfördes även två
seminarier under Almedalsveckan, med ämnet ”Är landsbygderna det nya svarta?”.
Varumärkesplattform är framtagen och godkänd i regionfullmäktige, och implementeras bland annat genom
gotland.com, men även genom att skapa samverkan med aktörer på Gotland.
Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete inkluderas
verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där de kan marknadsföra sin egen verksamhet, men
även ta del av marknadsföringsmaterial. I samband med lanseringen har även annonser visats för att stärka
varumärket och driva trafik till gotland.com.

Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Kommentar:
Arbetet med att ta fram en ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling är påbörjad och kommunicerad med REGU.

Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Pilotprojektet har inte startats pga avsaknad av projektledare. Dock har resurser från biblioteken genomfört och
presenterat rapport kring servicebehov i Hemse.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och
informationsspridning.
Kommentar:
Projektarbetet igång tillsammans med berörda aktörer. Innovationslotsar rekryterade och på plats. Projektstrukturen
har lagts fast. Information på intranätet har byggts upp och informationsfoldrar tagits fram. Verksamhetsmöten har
genomförts för att dels sprida information om projektet och dels hämta in tankar kring möjliga innovationsarbeten att
bygga vidare på. Sedan föregående rapportering har de första konkreta idéerna prövats och är nu inne processen för
fortsatt utveckling. Beslutsprocess för finansieringsbeslut framtagen.

Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram
genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och
innovation.
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Kommentar:
Arbetet med att ta fram ett genomförandeprogram är påbörjat kommer att kommuniceras med REGU under kvartal 34 innevarande år

Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett
kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala
kompetensutmaningar.
Kommentar:
Arbetet med framtagandet av ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen är påbörjat. Nytt forum för ett
operativt kompetensråd är uppstartat. Nya instruktioner för strategiskt respektive operativt kompetensråd ska
utarbetas. En plan och presentation för arbetet är framtagen.

Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Kommentar:
En digitaliserad Almedalsvecka genomfördes 4-7 juli. Evenemangen visades upp på den upphandlade och
skräddarsydda playkanalen Almedalsveckanplay. 719 evenemang genomfördes av 409 arrangörer. Sidan hade cirka
55200 besök under de fyra dagarna och 87 700 unika sidvisningar. På Almedalsveckanplay finns det möjlighet att fram
till och med 30 april 2022 i efterhand se över 500 av årets evenemang. En handfull organisationer valde att
genomföra sina digitala evenemang fysiskt på plats på Gotland.
Arbetet med årets digitala Almedalsvecka bidrog till att projektkontoret med hjälp av digitala arrangörsmöten stärkte
relationen med alla arrangörer och andra intressenter. Nöjdheten var mycket hög. Arrangörernas bedömning av hur
pass väl årets Almedalsvecka uppfyllde deras förväntningar är 7,1 på en 10-gradig skala, bara något lägre än tidigare
år (7,6). Orsaken är främst svårigheten för arrangörerna att nå ut till deltagarna. Enkäten som skickades ut till
arrangörerna visar att 15 procent medverkade för första gången som arrangör under Almedalsveckans flagg. 26
procent av de digitala evenemangen genomfördes av ideella organisationer, 17,5 procent av företag och 16 procent
av stat/kommun/region.
Arrangörer som varit i kontakt med Almedalsveckan projektkontor har ett följande omdöme utifrån en 6-gradig skala
(1=Inte alls nöjd och 6=Mycket nöjd):

Hur nöjd är du med den service du fått? 5,8

Upplevde du att du fick det stöd du behövde? 5,8

Hur upplevde du tillgängligheten via telefon/epost? 5,8

Hur upplevde du informationsmötena som genomförts? 5,1

Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av
Almedalsveckan från 2022.
Kommentar:
Beslut om förändrad styrning, gemensam projektbudget, organisation och roller har fattats av regionstyrelsen.
Instruktionen för de nya råden beslutas under hösten. Implementeringen är inte påbörjad men beräknas ske vid
årsskiftet. I september genomförs workshops med inblandade för att gemensam projektbudget, uppdrag och roller
ska klargöras.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med
SBF och TKF).
Kommentar:
RF har beslutat om att införa gemensam beredning för samhällsbyggnadsfrågor/samhällsbyggnadsberedning. Under
hösten 2021 är beredningen planerad till två tillfällen, varav det första i november.
FramSams projektgrupp har genomfört planering tillsammans med de tre nämndsekreterarna. MBN och SBF ansvariga
för genomförandet.

Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF
och TKF).
Kommentar:
Uppdraget har tilldelats två medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadskonferensen kommer
bli ett kortare digitalt informationstillfälle under hösten 2021.

Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland
2040 (ÖP).
Kommentar:
Upphandling av en MKB har genomförts, konsultens arbete påbörjades under juli månad. Dryga tiotalet arbetsgrupper
har levererat sina resultat från de fokusområden som de arbetet med. Fortsatta dialogmöten med olika intressenter
har hållits och arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag under hösten ligger fast.
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Den tidiga dialogen genomförd 2020 har sammanställts. Dialogmöten med förvaltningsledningsgrupper, REX, KLG
samt näringsliv och byggbranschen mfl har hållits. Fokusområdenas arbetsgrupper har haft regelbundna arbetsmöten
för framtagande av samrådsmaterial.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Kommentar:
Energicentrum är etablerat och inför 2022 påbörjas verksamhetsplanering tillsammans med styrgruppen för
Energicentrum.

Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.
Kommentar:
Infrastruktur och tjänster i form av Zoom och Skype finns på plats och utnyttjandet ökar hela tiden. Har blivit vardag
att arbeta i de digitala mötesverktygen. Verktyg finns nu på plats också för workshoparbete men här finns kvar att
göra för att öka kompetensen i användandet. Under februari månad 2021 genomfördes nästan 12.000 digitala möten
(UAFs Teams möten oräknade), motsvarande siffra 2020 var 103. Politikens ställningstagande avvaktas i GDPR frågan
innan vi eventuellt tar MS365 produkter i drift, så för nu har vi de system och applikationer vi behöver för att kunna
genomföra digitala möten.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja
implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat,
miljö och energi,
Kommentar:
Insatser för prioriteringar i regionala utvecklingsstrategin är framtagna och kommer fram till antagande av
programmet att minskas ner till de aktiviteter som är samhandling, bidrar till störst förflyttning och därmed påverkar
effektmålen mest.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Stärka klimatkraven vid upphandlingar.
Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat på grund av resursbrist.
Under förra året genomfördes en kortfattad utredning om ekonomiavdelningens miljö- och hållbarhetsarbete.
Genomförd utredning visar på behov av utveckling inom miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingsrelaterade frågor.
Detta kan genomföras på upphandlingsstödsenheten när resurser finns. Vidare behöver kravställare i förvaltningarna i
dialog med miljösamordnare ställa miljökrav vid inköp. Ansvars- och rollfördelningen behöver tydliggöras.
Planen för året var att utreda hur klimatkraven vid upphandlingar ska kunna stärkas genom att:

Se andra regioner och upphandlingsmyndigheten för benchmark hur vi ska hantera kravställning
upphandling.

Utreda ansvars- och rollfördelning för hållbarhetskrav i upphandlingar.

Utreda hur kravställa klimatkrav vid upphandlingar. I det ingår säkerställa vi ställer samma typ av krav på
tex olika typer av transporter. Gäller alla krav och inte enbart hållbarhet – hänger ihop med att säkerställa
avtalsförvaltning i stort.

Utreda hur mäta hållbarhet på ett bra sätt

Utreda hur uppföljning av hållbarhetskrav kan och bör göras.

Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.
Kommentar:
Del i uppdraget av framtagande av ny översiktsplan för Gotland.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen

Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma
kundtjänstfunktionen.
Kommentar:
Revidering av riktlinjer pågår. Samverkan pågår, men kan utvecklas ytterligare efter pandemin som sätter paus på
studiebesök, gemensamma utbildningar (ex bemötande) och eventuellt gränsöverskridande teamarbete. Ny slags
servicemätning ej klart. Checklista tillgänglighet (regionkompetens om tillgänglighet) klar men ska revideras innan den
läggs ut på intranätet (se aktivitet: Regionupplysningen på intranätet).

Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med
regionen.
Kommentar:
Funktionen/infrastrukturen finns framtagen. Det som måste till är att fylla "mina sidor" med lämpliga tjänster och
innehåll. Det kräver i sin tur ett engagemang från alla förvaltningar och ett integrationsarbete med befintliga
verksamhetssystem.

Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
Kommentar:
Nyrekryterad kompetens i form av en informationsarkitekt driver sedan halvårsskiftet en förstudie som under hösten
ska resultera i ett beslutsunderlag och förslag för ett genomförandeprojekt för Region Gotlands nya webbplats.
Tillgänglighetsanalys av hemsidan har gjorts av Digg-myndigheten. Åtgärder vidtas under hösten för att förbättra
akuta tillgänglighetskrav på befintlig hemsida.
RFI utskickad till flera leverantörer inför upphandling av ny hemsida för biblioteken. Till följd av systembyte under
våren som krävde mycket tid av personal inom biblioteken pausades RFI. Uppstart under hösten igen.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man
kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.
Kommentar:
Ej påbörjad.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Kommentar:
En fastighetsstrategi finns idag redan i mångt och mycket i de riktlinjer och rutiner som finns för Region Gotlands
fastighetsverksamhet. Ett system som hanterar data om vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas och/eller
underhållas bör arbetas fram i avdelningen för fastighetsförvaltning.

Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga
förvaltningar.
Kommentar:
Samtliga förvaltningar har påbörjat sina delprojekt för införande av processorienterad informationsförvaltning via earkivprojektet.

Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
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Kommentar:
Ett analysarbetet är gjort när det gäller förutsättningar för kopplingar mellan ledningen av samhällsutveckling på
Gotland, genom RUS:en Vårt Gotland 2040, ÖP, varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland etc, och styrningen
av organisationen Region Gotland. Det har identifierats som två olika processer med olika logik, men som av varandra
starkt beroende processer. Den kritiska faktorn är en fungerande yta för interaktion mellan processerna, vilket
förutsätter en utvecklad med långsiktig koncerngemensam planering. Det vill säga en röd tråd genom hela kedjan. Ett
första utkast till ny styrmodell för Region Gotland är nu framarbetat och dialog rörande detta förslag pågår under
hösten 2021, med målet att denna ska kunna antas av regionfullmäktige i juni 2022.
Bild av det samlade ledningssystemet framtagen och diskuterad i kvalitetsnätverket och koncernledningsgruppen med
positiv respons. Fortsatt arbete sker inom ramen för framtagande av ny styrmodell.
Uppdragsdirektiv för revidering av Region Gotlands styrmodell har tagits fram och beslutades av regionstyrelsen i
januari 2021. Under första halvåret har omvärldsanalys samt en utvärdering av nuvarande styrmodell genomförts
bland annat via en enkät som besvarats av förvaltningsledningar och förtroendevalda. Resultatet har analyserats och
förslagen till förändring kommer att diskuteras under hösten. Samtliga medarbetare inom Region Gotland har getts
möjlighet att påverka genom att anmäla sig och delta i en workshop. Målet är att en ny styrmodell ska beslutas av
regionfullmäktige första halvåret 2022.
Samtliga styrdokument som ekonomiavdelningen ansvarar för har aktualitetsprövats. En större omarbetning pågår av
dokumenten riktlinjer för intern kontroll, riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering samt ett helt
nytt dokument som kommer att få namnet riktlinjer för ekonomistyrning. Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso kommer att tas upp för beslut i regionfullmäktige under hösten. Riktlinjer för ekonomistyrning kommer att
ersätta dokumentet Regler för styrning och uppföljning. Översyn av upphandlingspolicyn och riktlinjer är påbörjad.
En översyn av HR-s styrdokument har påbörjats för att gå från detaljkontroll till tillit. Ett antal områden har
identifierats, där vi behöver se över beslutsdelegationen. Lönetillägg, ny lön vid ändrade arbetsuppgifter samt bisyssla.
Kommunikationsavdelningens styrdokument är giltiga.

Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med
syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.
Kommentar:
Arbetet är påbörjat inom lokalförsörjningsgruppen i ledningen av regionens lokalförsörjningsstrateg. Planen ska
levereras till budgetberedningen maj 2022.

Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter
effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
Arbete pågår med att etablera program för sänkta inköpskostnader. Programmet löper under perioden 2021-2023.
Programmet består av 3 delar; samordnade uppdrag, förvaltningarnas åtgärder och projekt digitaliserat inköp.
Programmet är ett resultat av projekt sänkta inköpskostnader. Programmet innehåller genomförande av ett antal
utvecklingsaktiviteter för att säkerställa de strategiska målen/visionen helhetsorientering, långsiktighet, lätt att handla
rätt samt kvalitet, effektivitet och regelmässighet. Genomförandet av programmet ska ge sänkta inköpskostnader,
ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp på Region Gotland.
Arbete pågår för att förbereda för digitaliserat inköp samt att stödja förvaltningarna att genomföra åtgärder. 2
projektledare kommer att arbeta under hösten. Tillsättande av strategiskt inköpsråd har gjorts under våren 2021 och
ett första möte har genomförts.

Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut
efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
Extramedel har avsatts för att arbeta vidare med projektet strategisk hållbar bemanning under 2021 och en
projektorganisation har byggts upp för att stödja förvaltningarna med ett verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HRspecialist, systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har tagit fram en plan för stödet under
året. Ett antal identifierade verksamheter finns framtagna utifrån en prioriteringsordning där stöd kommer att ges för
att se över bemanning, kompetens och stöd kring hållbar bemanning.

Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
Kommentar:
Förvaltningens digitaliseringsplan framtagen och beslutad i förvaltningsledningen. Struktur för löpande uppföljning i
förvaltningsledningen etablerad. Regionens plan är framtagen och presenterad på BuB. Implementering återstår.
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För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa
påverkan på hela området informationshantering, kommunikation,
tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Kommentar:
Arbete genomfört för att kartlägga lagstiftningens påverkan på förutsättningar att använda molntjänster samt
framtagande av ställningstagande för Region Gotland. Området är satt under snabb utveckling på såväl nationell nivå,
EU-nivå och amerikansk nivå vilket skapar svårigheter att ta fram ett för regionen gällande rättsligt ställningstagande.
Muntlig genomgång kring frågeområdet gjord i RS. Ärende framskrivet för hantering under hösten.

Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling
till mer verksamhetsnära system.
Kommentar:
Arbetet med en regiongemensam utvecklingsplan kommer att påbörjas under hösten. Socialförvaltningen har under
våren implementerat en modul som stödjer individ- och familjeomsorgen (IFO). Utbildning av slutanvändarna kommer
att genomföras under hösten. Socialförvaltningen är nu intresserade av att gå vidare inom IFO och koppla nyckeltal till
verksamhetsdatat. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har visat intresse för skolmodulen och de har fått en demo
skickade till sig som ledningsgruppen ska titta på i början av hösten.
Samtliga förvaltningar använder beslutsstödet för rapportering, uppföljning och analys av ekonomi och personal samt
verksamhet. Budget- och prognosarbetet sköts helt i systemet.

Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av
organisationskultur
Kommentar:
Implementeringen har fortsatt under året och användningen av nya intranätet har i viss mån fått en skjuts av
kommunikationsarbetet kopplat till pandemin. Personalhandbokens innehåll är nu överflyttat till intranätet vilket varit
en viktig målsättning från start. Dock ser användningen av nya intranätet i organisationen fortfarande alltför ojämn ut
när det gäller olika förvaltningar och det saknas även beskrivningar och information om flera viktiga verksamheter.
Det finns också andra integrationer som funnit med i planen från start, men som ännu inte fungerar. Till exempel så
saknas integration med Canea Docpoint, dokumenthanteringssystemet. Arbete för att förverkliga denna viktiga
integration pågår i samverkan med dokumenthanteringsprocessens ansvariga funktioner.
Förvaltningsövergripande referensgrupp för utvecklingsfrågor har etablerats under året. Nyckeltal för att följa
utvecklingen har tagits fram. Kommunikationsfunktionen arbetar kontinuerligt med att uppdatera och förstärka
innehållet på kommunikationssidorna på Insidan i syfte att ge stöd och hjälp till självhjälp till organisationens
medarbetare. Vi jobbar också aktivt med olika grupper för att främja samverkan över gränser, både avseende
funktioner och förvaltningar

Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Att ta fram objektsförvaltningsplaner är en del av dialogen kring förvaltningens digitaliseringsplan och viktigt i den
fortsatta implementeringen av planens prioriterade områden.
För merparten av digitaliseringsavdelningens objekt finns planer framtagna och ligger i LiSA
Arbetet med att ta fram en objektsförvaltarplan för samtliga HR objekt har sedan tidigare påbörjats. Inom
verksamhetsutvecklingen digital HR kommer ytterligare verksamhetsmoduler som ska stötta våra processer att
upphandlas under 2021. Målsättningen är att objektsförvaltarplanen för HR objekt ska vara klar Q4.
Objektsförvaltningsplaner för nuvarande objekt Aivo och Compare finns i LISa. Men med anledning av systembyte
måste nya objektsförvaltningsplaner tas fram både för kostdatasystemet (Aivo blir Matilda) och system för
upphandling och uppföljning av livsmedel (Compare har ersatts med Hantera). Arbetet med de nya
objektsförvaltningsplanerna kommer ske under hösten.
Objektsförvaltningsplaner finns för ekonomisystem och beslutsstödsystem. Det som återstår är att se om alla delar är
aktuella och att göra en check mot ny objektsförvaltningsmodell.
Klart avseende hemsida, intranät och Almedalsveckans programsystem. Mediabanken MediaFlowPro är påbörjad men
inte helt färdig än.
Resurs tillsatt inom kultur och fritid för att påbörja arbetet kring att införa e-arkiv och har i uppdrag att säkerställa
objektsförvaltningsplaner och Lisa klassning.

Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt
utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.
Kommentar:
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Dialoger genomförda med samtliga avdelningschefer för att tydliggöra behov av förbättringar inom avdelningar,
mellan avdelningar och mellan förvaltningar. Prioritering gjord i förvaltningsledningen. Första steg översyn av
organisatorisk hemvist för kansligrupper (ÖF, PAN, VAL och budget och skuld). Förslag till beslut framtaget och
riskanalys genomförd.

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

Status

Färdiggrad

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Dialog kring de fyra områdena genomförd i förvaltningens chefsgrupp. Områden för förbättring identifierade och
lämnade till förvaltningsledningen för fortsatt arbete.
En förflyttning har gjorts inom samtliga av de fyra utvecklingsområdena. Samverkan över gränser är det område som
haft störst fokus. Samverkan med alla avdelningar inom RSF och även övriga förvaltningar. Kvar finns ännu att göra
dessa samarbeten ännu mer funktionella och effektiva. Även hitta strukturer för nya arbetssätt samt ta hand om
lärande och utveckling. Avdelningarna inom förvaltningen har kommit olika långt, kulturarbetet är en pågående
process. Aktiviteten har varit uppe på arbetsplatsträffar men ett arbete kvarstår.
Inom regional utveckling har ett arbete påbörjats för att utveckla den avdelningsgemensamma delen av VP-processen.
Detta är i linje med utvecklingssatsningen Vägar till hållbar utveckling som avdelningen bedriver. Behovet av ökad
internsamverkan har också diskuterats inom koncernledningsgruppen för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
kunna arbeta med hållbar utveckling inom organisationen. Vidare pågår diskussioner med länsstyrelsen kring
samverkan såväl inom området kris- och beredskap samt social välfärd. Bland annat är vi överens om att regionen, nu
när vi har en ny-antagen RUS, övertar forum för social välfärd som länsstyrelsen har drivit i några år.

Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
Arbete påbörjat i FLG samt i samarbete mellan avdelningar kvalitet och kansli, HR, ekonomi och digitalisering för att
fördjupa bilden av framtidens chefsstöd. Beslut om att etablera en funktion som verksamhetsutvecklare chefers
förutsättningar, rekrytering genomförd och tjänsten tillsatt från augusti.
En översyn av ekonomifunktionen gjordes i slutet av år 2020. Utifrån de slutsatserna har områden för att utveckla
chefsstödet identifierats. Det är dock viktigt att vi utvecklar och identifierar basnivån på chefsstödet gemensamt inom
regionstyrelseförvaltningen så att inte varje avdelning gör på eget sätt. I avdelningen arbetar vi just nu på att etablera
en upphandlingssupport och en mer utvecklad ekonomisupport. Skiftet från ekonom till controller innebär att
arbetssätt mot förvaltningar behöver utvecklas för att hitta det mest optimala sätt att stödja verksamheterna. Vi
arbetar även för att utveckla informationen på intranätet. Att underlätta för chefer att göra inköp är ett prioriterat
arbete. Systemstöd för att vidareutveckla inköpsprocessen och underlätta för samtliga beställare (inte bara chefer) har
beviljats anslag 2022. Projekt kommer att påbörjas under hösten. Avdelningen arbetar med att hitta rätt nivå för
utbildning i beslutsstödet för att underlätta för chefer. Under våren har genomgång och utbildning av vissa funktioner
i förvaltningarnas staber genomförts.

Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar,
organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.
Kommentar:
Ej påbörjat.

Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att
stärka förtroendet för ledningen.
Kommentar:
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Dialog kring behov och möjliga åtgärder genomförd vid förvaltningens chefsträff i juni. Förslag till åtgärder
överlämnade till förvaltningsledningen för fortsatt arbete under hösten.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.
Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och kompetensadministration, learning (preboarding, digitala
klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera.
Under perioden har prioritering av digital anställningsprocessen och komplettering av moduler gällande strategisk HR
till HR-systemet prioriterats. I mars har en option till gällande HR-system kunnat utnyttjas och ett tilläggsavtal har
skrivits med Visma gällande verksamhetssystemet Kompetensportalen och implementering pågår nu för fullt.
Även verksamhetssystem för rekrytering och stöd för arbetspsykologiska tester har upphandlats och ska börja
användas under hösten.
Arbetet med att införa ett digitalt stöd för anställningsprocessen har fortsatt. Arbete pågår enligt plan och
målsättningen är att införa det stegvis, med start i RSF och SBF under hösten och resterande förvaltningar därefter.

Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.
Kommentar:
Projektet har avslutats och övergått i verksamheternas utvecklingsarbeten. En slutrapport finns och ska fastställas i RS
under hösten. Förvaltningens eget projekt avslutat och utvärdering genomförd. Fortsatt arbete sker inom ramen för
arbetet hållbar bemanning.

Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras
och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.
Kommentar:
Ej påbörjat

I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.
Kommentar:
Insatser gjorda på individnivå för att öka kompetensen kring att använda mötesverktyg, intranätet och
beslutsstödsystemet.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt
samverkansavtal.
Kommentar:
Ett utkast på avtal finns framtaget och stöddokument ses över. Arbetet har även belyst närliggande områden att ta
tag i för att få samverkan att fungera. Det handlar om facklig tid, samsyn kring arbetsrättsliga processer samt
strukturer för att ha dialoger i vardagen av lite mer informell natur.

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

Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.
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Kommentar:
Fördjupad dialog i FLG genomförd och åtgärder framtagna. Åtgärder planeras för att stärka staben (lokalansvarig är
under rekrytering), se över möjligheten att anställa eller frigöra resurser för verksamhetsutvecklare, fortsatt
digitalisering (utifrån beslutad digitaliseringsplan), ta fram ett tydligt årshjul för chefer samt utveckla mer tvärgående
mötesforum.

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

Status

Färdiggrad

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.
Kommentar:
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med koncernledningsgruppen under våren arbetat med att ta fram ett
underlag för beslut till vårens budgetberedning på kostnadssänkningar inom ramen för effektiviseringsprogrammets
områden. Regionfullmäktige tog därefter i juni beslut om nivåsänkning i 2022 års budget på sammanlagt 43 mnkr. I
resultatplanen fram till 2024 ligger kostnadssänkningar på ytterligare 107 mnkr. Under året har ett omfattande arbete
genomförts för att identifiera konkreta åtgärder för att kunna sänka kostnaderna inom samtliga områden i
programmet.
Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå
kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och
framåt.
Kommentar:
I dialog i förvaltningsledningen har beslut fattats om åtgärder för 2022. Handlar om organisatoriska förändringar,
neddragning av tjänster, förbättrat bemanningsarbete, minskat resande och ökad digitalisering. Även förbättrad
inköpsprocess och lokalutnyttjande ses kunna ge effekt men på längre sikt. Lämnas som förslag till detaljbudget som
beslutas av RS under hösten.
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delårsrapport 2 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra
till regionens måluppfyllelse. Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits
pågår arbete att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete är inlett med att ta
fram en ny styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen. Vidare har insatser gjort för att stärka digitaliseringen
i såväl regionen som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under
perioden och även framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens måltidsverksamhet, frågan kring nytt badhus, utveckling av
biblioteken samt arbetet med informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till +13,9 miljoner kr (mnkr) prognosen för helåret uppgår
till +10,0 mnkr. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav
6,5 mnkr för stöd till kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi
likaså 0,4 mnkr för företagslots samt 1,5 för ett arbete med att öka befolkningen i
arbetsför ålder. Huvuddelen av det prognostiserade överskottet 7,0 mnkr hänförs till
centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd (ungdomsdelen), fackliga företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker
såsom vakanser med mera. Att periodens resultat är högre förklaras bland annat av
att ett antal projekt och satsningar ännu kommit igång fullt ut. Exempel på detta är
Energicentrum, inköpsprojekt samt andra satsningar inom HR respektive regional
utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader kommande del av året.
Sjuktalet var under perioden januari-juli 4,1 vilket är betydligt lägre jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14 som sjunkit. Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar ännu vissa yrkeskategorier på distans i olika
omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021 trädde Heltid som norm i kraft, vilket
berör samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Från årsskiftet har 25
medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, önskat och också fått utökad
sysselsättningsgrad.
forts
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Delårsrapport 2 - 2021, Räddningstjänsten
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•

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport 2.

Sammanfattning

Verksamheten driver aktiviteter som arbetar mot de uppsatta målen i
verksamhetsplanen för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag i
tillsyn och utryckning, men också genom samverkan kring bättre rutiner för
släckvatten, implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit fram
som ett led i sitt kvalitetsarbete och satsningar på personalen.
Räddningstjänsten arbetar löpande med att utveckla verksamheten och att genomföra
de organisationsjusteringar, implementeringar av förnyelseprojekt och investeringar
som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Exempelvis planeras inköp av nya
fordon, lokalanpassningar och uppdateringar av annan utrustning. Räddningstjänsten
står inför flera utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av förnybara drivmedel
och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver
anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Framöver kommer flera
kompetenssatsningar behöva genomföras inom detta område.
Ekonomi
Periodens resultat visar ett underskott med 5,3 mnkr vilket innebär en nästintill
oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport.
De största posterna som påverkar resultatet negativt är lokalkostnader och kostnader
för utbildning samt högre övertidskostnader kopplade bland annat till Covid. Under
2021 har räddningstjänsten ett intäktsbortfall som också kan härröras till pandemin.
Medarbetare
Under perioden har mycket fokus lagts på personalfrågor och kompetensförsörjning,
bland annat genom större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB
personal. Personalen utbildas också löpande, i år har utbildningarna fokuserat på
hållbart ledarskap och gemensamma värderingar. Sjuktalet är något högre jämfört
1 (2)
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med föregående år, vilket är kopplat till att enheten drabbades av covid. När smittan
var som värst var 20 procent av den operativa heltidspersonalen sjukskriven.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
registrator-rs@gotland.se
ekonomiostyrning@gotland.se

2 (2)

RAPPORT

Delårsrapport 2 2021
Räddningstjänsten

Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr Rapportering 2021
Version [1.0]

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr Rapportering 2021
Version [1.0]

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr Rapportering 2021
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

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Delårsrapport 2 2021

Delårsrapport 2 2021
Innehåll
1 Sammanfattning .................................................................................................1
2 Händelser av väsentlig betydelse .......................................................................1
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet .................................................................2
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet ...........................................................3
5 Kvalitetsberättelse .............................................................................................4
5.1 Inkomna synpunkter ...........................................................................................................4

6 Väsentliga personalförhållanden ........................................................................5
6.1 Personalvolym.....................................................................................................................5
6.2 Sjukfrånvaro .......................................................................................................................5

7 Ekonomisk uppföljning .......................................................................................6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Periodens resultat ...............................................................................................................6
Nettokostnadsutveckling ......................................................................................................7
Årsprognos .........................................................................................................................7
Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi .................................................8
Investeringar ......................................................................................................................8

8 Förväntad utveckling ..........................................................................................9

1

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Delårsrapport 2 2021

1 Sammanfattning
Verksamheten driver aktiviteter som arbetar mot de uppsatta målen i verksamhetsplanen
för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag i tillsyn och utryckning, men
också genom samverkan kring bättre rutiner för släckvatten, implementering av de digitala
lösningar som förvaltningen tagit fram som ett led i sitt kvalitetsarbete och satsningar på
personalen.
Räddningstjänsten arbetar löpande med att utveckla verksamheten och att genomföra de
organisationsjusteringar, implementeringar av förnyelseprojekt och investeringar som krävs
för att möta morgondagens utmaningar. Exempelvis planeras inköp av nya fordon,
lokalanpassningar och uppdateringar av annan utrustning. Räddningstjänsten står inför flera
utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av förnybara drivmedel och energikällor.
Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver anpassning av verksamhetens
planering och arbetssätt. Framöver kommer flera kompetenssatsningar behöva genomföras
inom detta område.
Under perioden har mycket fokus lagts på personalfrågor och kompetensförsörjning, bland
annat genom större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB personal.
Personalen utbildas också löpande, i år har utbildningarna fokuserat på hållbart ledarskap
och gemensamma värderingar. Sjuktalet är något högre jämfört med föregående år, vilket är
kopplat till att enheten drabbades av covid. När smittan var som värst var 20 procent av
den operativa heltidspersonalen sjukskriven.
Periodens resultat visar ett underskott med 5,3 mnkr. De största posterna som påverkar
resultatet negativt är lokalkostnader och kostnader för utbildning där räddningstjänsten inte
har medel för att klara av att möta upp sina kostnader samt högre övertidskostnader
kopplade bland annat till Covid.
Under 2021 har räddningstjänsten ett intäktsbortfall som kan härröras till pandemin. Det är
minskat antal tillsyner och efterfrågan på uthyrning av materiel framförallt vid
filminspelningar.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Den organisationsjustering som pågår för fullt inom räddningstjänsten på Gotland visar
mycket goda resultat i den externa utvärdering som genomförs månadsvis.
När vi lämnar den gamla och PFAS smittade övningsplatsen så ska vi enligt avtal göra
provtagningar på och eventuellt sanera vår del av övningsplatsen. Provtagningen har
genomförts och visar att det finns ett dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning.
Provtagningen har kostat 140 tkr och själva saneringen finns ingen prisuppgift på ännu.
Dessa kostnader finns inte med i den budget som lämnats för 2021.
Genom att bland annat införa en del e-tjänster arbetar räddningstjänsten med att
implementera resultatet av digitaliseringsprojekten som pågår på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Räddningstjänsten är remissinstans i detaljplaneringen på Gotland.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Räddningstjänsten har under året haft ökat samarbete med teknikförvaltningen kring brandposter och bättre
användning av släckvatten.

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

Bedömning

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Räddningstjänsten jobbar utifrån handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Det innebär att vi har ständig
beredskap över hela ön dygnet runt på mellan 90 sekunder till 7 minuter.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
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Bedömning

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Flera verksamheter på förvaltningen arbetar direkt med det lokala näringslivet; bland annat genom tillståndsgivning,
tillsyn och rådgivning inom samhällsbyggnadsprocessen, även räddningstjänsten arbetar med tillsyner som påverkar
näringslivet. Medarbetarnas arbete är en förutsättning för att företag på Gotland ska kunna etableras, drivas och
utvecklas. Under perioden arbetar förvaltningen löpande med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Genom
flera näringslivstillvända projekt, bland annat DiSa och Digital dialog, arbetar förvaltningen med att driva nya
förnyelsesprång mot målet.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
Flera stora förbättrings- och kvalitetsprojekt drivs framgångsrikt på förvaltningen. DiSa- digital samhällsbyggnad
implementeras löpande enligt plan och avslutas med mycket gott resultat den sista november 2021. Projektet Digital
Dialog har startats upp under perioden och genom deltagandet i FramSam arbetar förvaltningen med att skapa en
bättre process för användarna. På räddningstjänsten har digitaliseringsresan börjat och delar av enhetens
dokumentation finns nu tillgängliga som e-tjänster.

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Räddningstjänsten har under året utbildat medarbetarna i hållbart ledarskap och gemensamma värderingar. Genom
förvaltningsgemensam information på förvaltningsfikor, mailutskick och intranät hålls personalen uppdaterad om vad
ledningsgruppen gör och hur det går för förvaltningens gemensamma måluppfyllelse.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga, som både enheten och förvaltningen arbetar med. På tio års sikt
kommer vi att byta ut 70% av dagens brandbefäl. Vi jobbar just nu med att planera för det. Inom 5 år så har minst 4
brandbefäl gått i pension. Under perioden har förvaltningen gjort en stor kommunikationsinsats för att locka fler RiB tjänster.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Friskvård och hälsa är prioriterade områden inom räddningstjänsten. Den operativa personalen på heltid har fysisk
träning varje arbetspass när tiden tillåter, och dagtidspersonalen jobbar aktivt med sin friskvårdstimme i veckan.

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Räddningstjänsten har alltid två brandbefäl i tjänst och en larmcentral som är bemannad dygnet runt för att
säkerställa att det alltid går att få kontakt.
Under perioden har förvaltningens hemsida gåtts igenom, och kommunikatör har fått i uppdrag att förbättra
räddningstjänstens hemsidor. Gammal information ska raderats, länkar ska lagats, förvaltningens e-tjänster ska lyfts
fram och texterna ska skrivas om till klarspråk för att tillgängliggöra informationen om räddningstjänsten på nätet.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt enligt tjänstedesignmodellen genom servicesafaris (alltså att vi
själva testar våra tjänster för att förstå hur de kan förbättras utifrån användarens perspektiv) på den egna
verksamheten för att på så sätt öka kvaliteten på Region Gotlands utbud och tjänster. Mallar har skickats ut till alla
enheter för att genomföra servicesafari på sina tjänster - många enheter har påbörjat arbetet. Resultatet ligger till
grund för kommande verksamhetsutveckling.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Räddningstjänsten har påbörjat implementeringen av de digitala lösningar som DiSa tagit fram, bland annat genom etjänster.

5 Kvalitetsberättelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i flera viktiga projekt för att stärka det systematiska
kvalitetsarbetet, både för våra externa användare och för Region Gotlands interna
processer. Att flytta fokus från förvaltning och verksamhet till process och användare är
centrala för kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Bland annat avslutas DiSa - digital
samhällsbyggnad under hösten som byggt en digital grund för förvaltningen. Då de digitala
tjänsterna löpande implementeras och användandet ökar tillgängliggörs viktig information
till våra interna och externa användare. Arbetet är en viktig del att skapa en sammanhållen,
digital och transparant samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom förvaltningens
deltagande i projektet FramSam har nya kontaktytor mellan förvaltningarna som arbetar
inom samhällsbyggnadsprocessen skapats och utvecklats. Genom kompetenshöjande
aktiviteter, såsom utbildningar inom tjänstemannaskap och klarspråk, utvecklas
medarbetarna för att skapa mer rättssäkra, tillgängliga och kvalitativa processer.
5.1 Inkomna synpunkter

Det inkom under perioden synpunkter om att räddningstjänsten skulle sätta ett
eldningsförbud på Gotland. Det gjordes inte eftersom det är Länsstyrelsen som i år
ansvarar för att sätta eldningsförbud, och eftersom väderutvecklingen inte visade att det var
aktuellt med ett sådant förbud.
6 Väsentliga personalförhållanden
Vi har gjort större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB personal. Vi
genomför också traineeutbildning löpande på varje RIB station vid behov. I den
organisationsjustering som pågår har vi också gjort extrasatsningar på
ledarskapsutbildningar för styrkeledarna. Vi jobbar också just nu med värdegrundsarbete.
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6.1 Personalvolym
Organisation: 23 Räddningstjänst Period: Juli Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

54

1

54

1

Tillsvidare

48

0

48

0

6

1

6

1

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020

Förändring

23 Räddningstjänst

51

51

1

23000 Räddningstjänst

51

51

1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Antalet anställa och årsarbetare är oförändrat sedan föregående år. Övertidsuttaget är högre
jämfört med föregående år och motsvarar två heltidsarbetare. Övertidsuttaget beror till stor
del på behovet av att bemanna när medarbetare varit frånvarande med kort varsel.
6.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

5.00%

4.35%

0.66%

Kvinna

1.08%

0.84%

0.24%

Man

5.28%

4.58%

0.70%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Sjuktalet är något högre jämfört med föregående år. Det är framför allt under perioden
januari till mars som sjuktalet har ökat markant. Det är kopplat till att enheten drabbades av
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covid. När smittan var som värst var 20 procent av den operativa heltidspersonalen
sjukskriven.
7 Ekonomisk uppföljning
7.1 Periodens resultat
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Resultat

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-36 934

-42 233

-5 299

-39 522

2 685

2 045

-640

2 218

Taxor och Avgifter

740

184

-556

338

Statsbidrag

517

690

172

384

Försäljning vara/tjänst

1 055

762

-292

1 030

Intern resursfördelning

207

206

-1

206

Övriga intäkter

167

204

37

261

KOSTNADER

-39 619

-44 278

-4 659

-41 740

Personal

-30 781

-32 178

-1 398

-29 672

Köp av tjänst

-919

-1 183

-264

-1 142

Köp huvudverksamhet

-787

-788

-1

-773

Förbrukn. mtrl

-693

-1 107

-413

-1 300

Lokaler

-400

-2 850

-2 450

-2 787

Avskrivn. internränta

-2 962

-2 558

404

-2 371

Intern resursfördelning

-1 400

-1 511

-111

-1 484

Övriga kostnader

-1 677

-2 104

-426

-2 210

INTÄKTER

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Periodens resultat visar ett underskott med 5,3 mnkr. De största posterna som påverkar
resultatet negativt är lokalkostnader och kostnader för utbildning där räddningstjänsten inte
har medel för att klara av att möta upp sina kostnader samt högre övertidskostnader
kopplade bland annat till covid.
7.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-42 233

-39 522

-2 711

7%

2 045

2 218

-173

-8%

Taxor och Avgifter

184

338

-154

-46%

Statsbidrag

690

384

306

80%

Försäljning vara/tjänst

762

1 030

-267

-26%

Intern resursfördelning

206

206

0

0%

Resultat
INTÄKTER
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204

261

-57

-22%

KOSTNADER

-44 278

-41 740

-2 538

6%

Personal

-32 178

-29 672

-2 506

8%

-1 183

-1 142

-40

4%

-788

-773

-15

2%

Förbrukn. mtrl

-1 107

-1 300

194

-15%

Lokaler

-2 850

-2 787

-63

2%

Avskrivn. internränta

-2 558

-2 371

-187

8%

Intern resursfördelning

-1 511

-1 484

-27

2%

Övriga kostnader

-2 104

-2 210

107

-5%

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Intäkter för filminspelningar mm har inte varit aktuellt under pandemin vilket gör
skillnaden mellan åren.
Nettokostnaderna har ökat, vilket är naturligt då räddningstjänsten under perioden inte
lyckats med rekryteringar utifrån tidigare beslut ( RS§181), vilket innebär att målet är att
anställa räddningsmän i beredskap och utifrån det kunna minska heltidsanställda, för att på
så sätt minska kostnader. För att möta upp den ekonomiska ram räddningstjänsten har, så
behöver trenden vara en minskning av nettokostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen för övertid beror på at vi har fyra vakanser och 1,5
sjukskrivning under perioden, vilket i sin tur gjort att vi inte har haft tillgång till vikarier
eftersom dom har täckt för dessa delar. I och med detta så har övertiden ökat. RT har fått
ersättning för covid enligt normal lön. Dock har mycket av arbetspassen bemannats med
övertid.
7.3 Årsprognos
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-55 484

-60 267

-4 783

-59 210

INTÄKTER

4 028

3 976

-52

3 937

Taxor och Avgifter

1 110

1 000

-110

670

776

851

75

677

Försäljning vara/tjänst

1 582

1 415

-167

1 489

Intern resursfördelning

310

310

0

733

Övriga intäkter

250

400

150

369

KOSTNADER

-59 512

-64 243

-4 731

-63 147

Personal

-46 255

-47 044

-789

-44 873

Köp av tjänst

-1 379

-1 795

-416

-2 009

Köp huvudverksamhet

-1 181

-1 181

0

-1 160

Förbrukn. mtrl

-1 040

-1 375

-335

-2 031

-600

-4 015

-3 415

-4 203

Resultat

Statsbidrag

Lokaler
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Avskrivn. internränta

-4 441

-3 833

608

-3 635

Intern resursfördelning

-2 100

-2 100

0

-2 226

Övriga kostnader

-2 516

-2 900

-384

-3 011

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Räddningstjänstens organisation är oförändrad och därmed jämförbar med den
organisation som fanns år 2020 och tidigare. Det är samma förutsättningar ekonomiskt, det
har inte skett någon justering av den ekonomiska ramen inför 2021, förutom kompensation
för generella löneökningar.
Det finns beslut tagna i Regionstyrelsen för att se över organisationens bemanning för att
kunna minska kostnader och därmed minska underskottet för räddningstjänsten. Fortsatt
är det personalkostnader och utbildningskostnader samt fasta kostnader, som framför allt
hyra som nämndens ram inte klarar av att bära.
7.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Under 2021 har räddningstjänsten även ett intäktsbortfall som kan härröras till pandemin.
Det är minskat antal tillsyner och efterfrågan på uthyrning av materiel framförallt vid
filminspelningar.
7.5 Investeringar

Investeringar som kommer genomföras under året är brand och räddningsutrustning,
utbyte av radio system, investeringar kring övningsplatsen, lokalanpassningar och inköp av
brandbilar. Eventuellt kommer den brandbil vi har beställt att levereras i början av 2022
vilket gör att vi behöver flytta med oss motsvarande pengar i investeringsbudgeten.

8 Förväntad utveckling
Räddningstjänsten på Gotland står inför flera utmaningar kring hanteringen av
utbyggnaden av förnybara drivmedel och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och
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vindkraftsverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Framöver
kommer flera kompetenssatsningar behöva genomföras inom detta område.
De externt finansierade digitaliserings- och kvalitetsprojekt som förvaltningen arbetar med
kommer att fortsätta utvecklas under året och påverka verksamheter och användare under
kommande år. Målet är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, som ger bättre
service och tillgänglighet för våra användare.
Det finns en stor förväntan inom samhällsbyggnadsförvaltningen om att resultatet av
FramSam-projektet ska leda fram till effektiviseringar, ökat samarbete över gränser, bättre
strukturerad kundkontakt till exempel genom gemensamt kundcenter och framförallt skapa
möjligheter för större arbetsglädje. Projektet kan leda till vissa organisationsförändringar
för förvaltningens medarbetare.

10

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 236

Delårsrapport 2 - räddningstjänsten

RS 2021/1280

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Delårsrapport 2 för räddningstjänsten godkänns.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera en genomlysning
av ekonomi och bemanning till budgetberedningen 2022.
•

Verksamheten driver aktiviteter som arbetar mot de uppsatta målen i verksamhetsplanen för 2021. Verksamhetens grunduppdrag är tillsyn och utryckning men också
samverkan kring bättre rutiner för släckvatten och implementering av de digitala
lösningar som förvaltningen tagit fram som ett led i sitt kvalitetsarbete och satsningar
på personalen.
Räddningstjänsten arbetar löpande med att utveckla verksamheten och genomföra de
organisationsjusteringar, implementeringar av förnyelseprojekt och investeringar som
krävs för att möta morgondagens utmaningar. Exempelvis planeras inköp av nya
fordon, lokalanpassningar och uppdateringar av annan utrustning. Räddningstjänsten
står inför flera utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av förnybara drivmedel
och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver
anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Framöver kommer flera
kompetenssatsningar behöva genomföras inom detta område.
Ekonomi
Periodens resultat visar ett underskott med 5,3 miljoner kr vilket innebär en nästintill
oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
De största posterna som påverkar resultatet negativt är lokalkostnader, kostnader för
utbildning samt högre övertidskostnader kopplade bland annat till Covid. Under
2021 har räddningstjänsten ett intäktsbortfall som också kan härröras till pandemin.
Medarbetare
Under perioden har mycket fokus lagts på personalfrågor och kompetensförsörjning,
bland annat genom större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB
(räddningstjänstpersonal i beredskap). Personalen utbildas också löpande, i år har
utbildningarna fokuserat på hållbart ledarskap och gemensamma värderingar.
Sjuktalet är något högre jämfört med föregående år, vilket är kopplat till att enheten
drabbades av covid. När smittan var som värst var 20 procent av den operativa
heltidspersonalen sjukskriven.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 236 forts
RS 2021/1280
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera en genomlysning av ekonomi och bemanning till budgetberedningen
2022.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Delårsrapport
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-16
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Caroline Gränefjord
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Delårsrapport 2, 2021 Region Gotland
Förslag till beslut

•

Delårsrapporten godkänns

Sammanfattning

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 256 mnkr (166 mnkr, 2020). Jämfört
med motsvarande period föregående år är regionens resultat därmed 90 mnkr högre.
Det prognostiserade resultatet för helåret är 246 mnkr, vilket innebär en positiv
avvikelse på 163 mnkr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet för
perioden uppgår till 190 mnkr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret
beräknas till 180 mnkr. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en
regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till -10 mnkr. För helåret är det två nämnder
som bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Nettokostnadsutvecklingen
uppgår totalt i perioden till 3,4 procent.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 280 mnkr. Investeringsprognosen för
hela året uppgår till 565 mnkr.
Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023.
Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnder och
förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen samt beskrivit vilka
aktiviteter man jobbar med för att nå målen. I samband med delårsrapporten ska en
samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer
att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
Eftersom det saknas många resultat för perioden på indikatorerna till målen inom
kvalitet och medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk
hushållning göras. Glädjande är dock att arbetet mot måluppfyllelse inom
målområdet kvalitet och medarbetare har intensifierat och många viktiga aktiviteter
1 (3)
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pågår som med stor sannolikhet kommer att öka måluppfyllelsen framöver. Två av
de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt.
Förändring av indikatorer till styrkortsmålen

I samband med delårsrapport 2 har mål 13 kompletterats med indikatorer samt några
mindre justeringar gjorts på redan fastställda indikatorer. Nedan presenteras de
förändringar som gjorts.
Mål 10, Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Tidigare beslutad

Ny

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

Svar på frågor vid kontakt med kommunen, andel
(%)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

De två första indikatorer har tidigare ingått i kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
och uppmätts av externt företag. Inför 2021 beslutade deltagande kommuner i
nätverket KKiK att dessa skulle utgå då flera kommuner ansåg att resultaten inte ger
en bild av kommunens tillgänglighet då det inte är kommunens medborgare som
besvarar frågorna utan ett upphandlat företag som gör en bedömning vid kontakt
med kommunen. Indikatorn Nöjd medborgarindex – bemötande, tillgänglighet har
tidigare genererats genom medborgarundersökningen. Från och med 2021 har frågor
inom medborgarundersökningen arbetats om och medborgarindex har utgått.
Indikatorerna tas därför bort från mål 10. Ersätter gör ovan indikator som genereras
av kommande medborgarundersökning och framöver ingår i KKiK.
Medborgarundersökningen är en bred undersökning där många av Sveriges
kommuner deltar. Resultatet kommer att kunna jämföras och följas över tid.
Mål 11, Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta
Tidigare beslutad

Ny

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel
(%)

Indikatorn har tidigare ingått i kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och uppmätts
av externt företag. Inför 2021 beslutade deltagande kommuner i nätverket KKiK att
även denna skulle utgå då flera kommuner ansåg att resultatet inte ger en bild av
kommunens bemötande då det inte är kommunens medborgare som besvarar frågan
utan ett upphandlat företag som gör en bedömning. Indikatorerna tas därför bort
från mål 11. Ersätter gör en liknande fråga som från och med 2021 ställs i
medborgarundersökningen och från och med 2021 ingår i KKiK. En förutsättning
för att få besvara frågan är att de svarande har svarat Ja på frågan: Har du under de
senaste 12 månaderna haft kontakt med någon tjänsteperson som arbetar i
kommunen eller en av dess politiker?
Mål 17, Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
Inom indikatorn Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster
(%) förtydligas att jämförelsestörande poster exempelvis är realiserade vinster och
förluster på värdepapper och exploateringsintäkter. Inom indikatorn Utveckling av
nämndernas nettobudget (%) förtydligas att indikatorn utgår från nämndens grundbudget.
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Mål 18, Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
För indikatorn Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%) förtydligas
att i egenfinansiering ingår samtliga avsättningar.

Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR),
skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
för verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6 och högst 8
månader av ett räkenskapsår.
Region Gotland gör 2 delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt kraven i LKBR. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av huruvida målen
för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och
om de finansiella målen är uppfyllda. Eftersom det saknas många resultat för
perioden på indikatorerna till målen inom kvalitet och medarbetare kan inte en
samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Glädjande är dock att
arbetet mot måluppfyllelse inom målområdet kvalitet och medarbetare har
intensifierats och många viktiga aktiviteter pågår som med stor sannolikhet kommer
att öka måluppfyllelsen framöver. Två av de finansiella målen är uppnådda vid
periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Sammanfattning

Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål nämnden arbetar mot under året, grunden är att alla mål
gäller alla nämnder. Utifrån målen tas prioriterade aktiviteter fram som ska genomföras under året och vars syfte är att bidra till ökad måluppfyllelse. Då de allra flesta indikatorer inte
har några delårsresultat för 2021 är fokus i delårsrapporten på vad som görs samt behöver
göras för att öka måluppfyllelsen.
I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av huruvida målen för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda. För perioden kan vi konstatera att aktiviteter som genomförts samt
framöver planeras genomföras stödjer målen inom målområdet kvalitet och målområdet
medarbetare och bedömningen blir således att vi är på rätt väg i arbetet med att öka
måluppfyllelsen. Två av tre finansiella mål är uppnådda vid periodens utgång. För soliditetsmålet visar beräkningar att soliditeten stärkts sedan årsskiftet och är för perioden 44,7
procent vilket är en tydlig förflyttning mot målnivån och visar att målet till viss del är uppfyllt. Egenfinansieringsgraden i perioden är hög och visar att regionen klarat att finansiera
investeringsutgifterna utan att låna mer pengar.
Både Region Gotlands verksamheter samt de vi är till för har under delårsperioden fortsatt
påverkats av pandemin. Smittspridningen har under perioden växelvis legat på höga nivåer.
I vissa fall har planerad verksamhet fått stå tillbaka då prioriteringar gjorts för uppdrag i
samband med pandemin. Samhällets restriktioner har i flera fall bidragit till ökad arbetsbelastning och omställning. Inom vården har det varit en utmaning att hantera dubbla flöden
av patienter, inom skolan har distansundervisning skett och inom bygglov har antalet ansökningar ökat markant. Glädjande är att vaccineringen på Gotland kommit igång väl och
vid delårets slut har 87 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos covidvaccin.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Sommaren har upplevts som den mest ansträngda någonsin för vissa verksamheter inom
regionen. Ett stort antal besökare på ön har bland annat lett till ökat tryck på sjukvården i
kombination med ett ökat vårdbehov för många svårt sjuka gotlänningar. Antalet besökare
har även gjort att vattensituationen varit ansträngd, belastningen på sophanteringen ökat
och trängsel och höga ljudnivåer vid restauranger varit påtaglig. Regionen behöver inom
flera områden arbeta med att analysera och identifiera behov av åtgärder inför ökat besökstryck och kommande värmeböljor.
Det ekonomiska resultatet i perioden för den kommunala koncernen uppgår till 285 mnkr.
Det ekonomiska resultatet i perioden för regionen uppgår till 256 mnkr (166 mnkr, 2020).
Jämfört med motsvarande period föregående år är regionens resultat därmed 90 mnkr
högre. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 190 mnkr efter justeringar.
Det prognostiserade resultatet för helåret i den kommunala koncernen är 290 mnkr. Det
prognostiserade resultatet för helåret i regionen är 246 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 163 mnkr jämfört med reviderad budget. Det är en stor förändring med 137 mnkr
jämfört med föregående prognos från april då årsresultatet prognostiserades till 109 mnkr.
Förändringen förklaras av att både finansförvaltningen och nämnderna förbättrat sin prognos.
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Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 180 mnkr. Ett balanskrav på 180 mnkr
innebär att reservering till resultatutjämningsreserven är möjligt. Nämnderna redovisar i
sina prognoser ett samlat underskott på -10 mnkr jämfört med budget. Nämndernas prognos är 62 mnkr bättre i jämförelse med aprilrapporten, men när hänsyn tas till beviljade
tilläggsanslag och nyttjande av eget kapital som utökat nämndernas budget så blir nettoförändringen 48 mnkr. För helåret är det två nämnder som bedömer att de inte kommer att
klara sin budget.
Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar uppgår till 565 mnkr.
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 1 089 mnkr. Efter årets
första åtta månader är 280 mnkr motsvarande 26 procent av budgeten förbrukad. Under
perioden har investeringar bland annat skett inom reinvesteringar i vatten- och avloppsanläggningar, lokalinvesteringar för skolor samt bygge av korttidsboende på Korpen i Visby.
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Sjuktalet för perioden uppgår till 6,0 procent att jämföra med föregående period på 6,9 procent. Under våren 2021 ses en jämnare nivå på sjukfrånvaron i jämförelse med våren 2020
då sjukfrånvaron ökade markant under mars och april månad. Antal anställda uppgår för
augusti 2021 till 6 670 vilket är 71 fler än under augusti 2020.
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2

Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin

Pandemin fortsätter att påverka Region Gotlands verksamheter. Smittspridningen har under perioden växelvis legat på höga nivåer. Smittspridningen har dock inte bidragit till någon hög belastning på sjukvården, varken på IVA eller på vårdavdelning. På grund av gällande restriktioner har bland annat korttidsenheten på Korpen inte kunnat använda dubbelrum vilket har påverkat flödet från sjukhuset till korttidsboende. Bygglovsärendena har under våren och sommaren ökat mycket till följd av pandemin och arbetsbelastningen har varit stor. Kris- och beredskapsarbetet har intensifierats. Ytterligare stödåtgärder för det gotländska näringslivet samt fritids- och kultursektorn har genomförts. Kulturrådet har för
2021 beviljat Region Gotland 10 mnkr för aktörer inom Kultursamverkansmodellen.
Inom patientnämnden har besök på kansliet av patienter och närstående med klagomål på
vården undvikits. Stöd har i stället erbjudits via telefon eller skriftligt vilket har fungerat väl.
Inom Region Gotlands större högstadieskolor, Wisbygymnasiet, vuxenutbildningen och
folkhögskolan har växelvis distansundervisning pågått under perioden. Fjärrundervisning
har även förekommit. Inför starten av ett nytt läsår är närundervisning huvudalternativet.
Fenomenalen Science Center, öppna förskolan, Kulturskolan Gotland samt ungdomsgårdarna har stängt ned sin verksamhet under delar av perioden och då framför allt de publika
delarna. Inom utbildningsområdet ses ett ökat behov av barn- och elevhälsans insatser och
kompetenser. Barn, elever och deltagare har uppvisat tecken på en ökad oro och ökad psykisk ohälsa. En preliminär analys av betygsstatistiken läsåret 2020/21 för gymnasieelever
visar dock på en relativt liten påverkan av genomströmning och resultat med anledning av
pandemin. Under vårterminen gjordes kraftfulla insatser för att kompensera de elever som
missgynnats av distansundervisningen. Detta har bidragit till att kunskapstappet delvis kunnat motverkas. Kompensatorisk undervisning och hälsofrämjande insatser kommer fortsatt
att behövas för den här elevgruppen. Inom vuxenutbildningen har efterfrågan på utbildning
inom alla områden ökat.
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Sommaren

Sommaren har upplevts som den mest ansträngda någonsin för vissa verksamheter inom
regionen. Ett stort antal besökare på ön har lett till ökat tryck på sjukvården i kombination
med ett ökat vårdbehov för många svårt sjuka gotlänningar. Den fortsatta hanteringen av
patienter i dubbla flöden både på sjukhuset och i primärvården har bidragit till en högre arbetsbelastning. Antalet besökare under sommaren har även påverkat sophantering, nedskräpning, slamtömning, antalet klagomålsärenden samt trängsel. För att klara den ökade
påfrestningen har bland annat återvinningscentraler tillfälligt minskat tillgängligheten, oplanerat helgarbete förekommit samt många tillsynskontroller genomförts.
Gällande vattensituationen har det varit ett högt tryck över hela ön men framför allt på semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö, Ljugarn och Östergarnslandet. Transport av vatten har
skett till Fårö och Åminne. Fårö har varit utan vatten ett fåtal gånger. Analyser måste göras
för att hitta förbättringar inför nästa år. Betonas bör att alla ställen är känsliga för produktionsstörningar. Regionen behöver inom flera områden arbeta med att analysera och identifiera behov av åtgärder inför ökat besökstryck och kommande värmeböljor.
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Sommar innebär även rekrytering av sommarvikarier inom regionens verksamheter. Inom
socialnämndens verksamheter upplevs konkurrensen om arbetskraft större i år och en
större andel personer än tidigare har valt att hoppa av sent i rekryteringsprocessen.
Vaccination

I slutet av 2020 kom de första doserna av vaccin till Gotland och fram till 31 augusti har
närmare 85 000 vaccinationer genomförts. Vaccinsamordnaren tillsammans med ett dedikerat team har arbetat intensivt. 87 procent av den vuxna befolkningen har fått minst en
dos covidvaccin, och de av staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) stipulerade
nationella vaccinationsmålen har Gotland nått med god marginal.
Nytt avtal och övertagen drift

Sedan den 1 mars 2021 gäller ett nytt LOV-avtal för hemtjänst. Det nya avtalet gör att brukare kan välja mellan minst två utförare oavsett var på Gotland denne bor. Den 25 maj tog
Region Gotland åter över driften av 1177 Vårdguiden. Sjukvårdsrådgivning på telefon har
under många år bedrivits på entreprenad, men då inget anbud inkom till förvaltningen, vid
upphandlingen 2020 kvarstod endast alternativet att återetablera verksamheten i egen regi.
Skolan

Friskolornas utbyggnad med ökat elevintag utmanar den kommunala grundskolans ekonomi. Grundskolan tappade 120 elever till friskolor höstterminen 2021. Kostnaden för
detta är ca 2,4 miljoner kronor för resterande år. Detta påverkar även ökad rotation på
kommunala grundskolor, framför allt i blivande förskoleklass. Några skolor kommer inte
att kunna fylla sina platser och det finns därför en risk för ökad segregation då skolor av
olika skäl, är mer populära än andra.
Styrdokument
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I juni fattade regionfullmäktige beslut om lokal målbild och färdplan gällande omställningen till god och nära vård. Målbilden går i linje med den nationella inriktning som fastslogs av riksdagen i november 2020 och visar riktningen för omställningsarbetet. Färdplanen pekar ut övergripande utvecklingssteg som behöver tas. Dokumenten är framtagna i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, samt regionstyrelseförvaltningen.
Den 22 februari antogs den nya regionala utvecklingsstrategin för Gotland – Vårt Gotland
2040. Strategin ersätter därmed Vision Gotland 2025. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa
möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö. Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår arbete med att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö & energi, näringslivets förutsättningar & innovation samt
social välfärd. Politiskt beslut är fattat att ta fram en ny styrmodell med syfte att skapa en
röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen. Arbetet inkluderar
också ett samlat ledningssystem med stärkt processarbete. Inom Region Gotland pågår
även ett arbete med att ta fram ny översiktsplan. Översiktsplanen ska beskriva hur Gotland
ska utvecklas på sikt och innehåller bland annat riktlinjer för hur mark- och vattenområden
och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras över tid.
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DDos-attacker

Under våren attackerades regionen av så kallade DDoS-attacker. En DDos-attack innebär
att en aktör översvämmar exempelvis ett nätverk eller en tjänst med ovanligt stora trafikvolymer, så att systemet blir överbelastat och verkliga anrop från kunder inte kommer fram.
Vårens attacker påverkade vissa verksamheter inom regionen mer än andra och har bland
annat resulterat i en säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
Förväntad utveckling
Lärdomar från pandemin

Erfarenheterna från pandemin och sommarens belastning har gett värdefulla insikter i det
fortsatta arbetet med att stärka katastrofberedskapen. Beredskap måste byggas upp för att
kunna hantera åtgärder, snabba förändringar i smittspridning och också flyktingströmmar.
Pandemin är långt ifrån över och sjukvården behöver även fortsatt ha beredskap för att
snabbt kunna växla upp och omprioritera verksamheten ifall vårdbehovet ökar. Ö-läget gör
Gotland mer sårbart för störningar när det gäller transporter, försörjning av sjukvårdsmaterial med mera vilket har visat sig tydligt under pandemin. Regionens verksamheter
måste ständigt anpassas efter rådande restriktioner vilket ger konsekvenser för såväl verksamhetens kvalitet som ekonomi.
Pandemin har slagit hårt mot både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Även
om restriktioner för kollektivtrafiken stegvis har kunnat lättas kvarstår effekten på ekonomin och tappet med anledning av pandemin kommer inte kunna hämtas upp under året.
Utsikterna är att effekterna i form av ett lägre resande kommer kvarstå och att resandet
kommer vara minskat med cirka 20-25 procent det kommande året/åren i jämförelse med
tiden innan pandemin
Under förutsättning att smittspridningen under hösten kan hållas på en låg nivå och vården
ej belastas med covid-patienter så förbättras förutsättningarna till att öka tillgängligheten
och hantera uppskjuten vård. Gotland har klarat sig förhållandevis bra under pandemin i
relation till många andra regioner vad gäller uppskjuten vård men även här finns ett flertal
patienter i kö till viktiga behandlingar/åtgärder. Analys pågår för närvarande kring vilka insatser som bör prioriteras och hur förstärkning ska ske.
Lärdomar från sommaren
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Det är positivt att så många vill besöka Gotland och regionen kommer framåt arbeta och
förbereda sig för att sommarens besöksmängd kommer att anta en mer varaktig del av den
gotländska vardagen under sommarhalvåret. För att klara kommande somrar behöver regionen titta på nya lösningar, säkra bemanningen samt fortsätta att samarbeta och lyfta frågor över förvaltningsgränserna.
Ändring av förordning

Förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) ändrades den 10 augusti 2021 så att eventuella beslut om distansundervisning eller stängning av verksamheter helt beslutas av det lokala smittskyddet
och huvudmannen utifrån det lokala smittläget. Det innebär bland annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön.
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Granskning likvärdig skola och framtida behov

Region Gotlands revisorer (KPMG) har under perioden, på uppdrag av de förtroendevalda,
genomfört granskning av likvärdig grundskola. Granskningen kommer sammanfattningsvis
fram till att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
Rapporten stärker den bild och de utmaningar som förvaltningen tog fram och redovisade i
samband med uppdraget ”Framtidens förskola och grundskola”. Revisorerna ger barn- och
utbildningsnämnden rekommendationer vilka förskolan och grundskolan kommer att arbeta vidare med framöver.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att investeringar ska
göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga bygglov för paviljonger löper
ut och där specialsalar och lagenliga lokaler för barn- och elevhälsan saknas.
Styrning och ledning av Region Gotland

Den nya styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och nära vård samt
modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång framöver. Viktiga för den
interna utvecklingen är också det pågående organisationskultursarbetet och förbättring av
chefers förutsättningar med grund i ledarstrategin.
Nya samarbeten och aktiviteter kring rekrytering och bemanning

Nya samarbeten utvecklas inom verksamheter och mellan verksamheter. Mellan april och
juni prövade rekryterings- och bemanningsenheten inom socialförvaltningen att ta över ansvaret för bemanning med gröna turer för hemtjänst natt. Projektet föll bra ut och kommer
att utvecklas vidare med att inkludera hela hemtjänsten till årsskiftet. Enheten kommer
även att samarbeta med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Under september kommer deras vikarieförmedling att ingå i verksamheten. Ett utökat samarbete ger större möjligheter. En medarbetare inom hemtjänsten eller särskilt boende kan exempelvis också arbeta inom fritidshemmet på samma ort.
Förändrad efterfrågan av vård

På längre sikt, kommande år och framåt, står hälso- och sjukvården inför fortsatt stora utmaningar. Bidragande är bland annat en förändrad efterfrågan av vård då teknisk utveckling, utveckling av nya läkemedel med mera leder till att sjukvården kan göra mer för patienter idag än tidigare. Det är dessutom en utveckling som fortsätter. Ofta är det äldre människor som har största behovet av vård och då Gotland har en relativt hög andel äldre människor innebär det även höga kostnader för sjukvården nu och framåt.
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Trygg hemgång

Projektet "Trygg hemgång" startas under hösten 2021 och kan kopplas till arbetet med
"God och nära vård". Under hösten kommer även en arbetsgrupp se över arbetsprocessen
och överenskommelsen gällande "Trygg och effektiv utskrivning" och arbetet ska synkroniseras med projektet "Trygg hemgång" som löper på till och med våren 2023. Detta kommer att kräva förändringar i arbetsrutiner, beslutsprocess och eventuellt organisation.
Bostäder saknas

Flyktingmottagandet förväntas öka under hösten. Berörda verksamheter inom regionen
förbereder sig på ett mottagande av kvotflyktingar med akuta placeringar. Skolorna genom
Lotsen - den centrala mottagningsverksamheten och avdelningen arbetsliv och etablering
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har beredskap men ser utmaningar kring bostadsfrågan. Inom bland annat individ- och familjeomsorgen ser man ökat behov av bostäder för flera målgrupper och förvaltningen ser
behovet av bostäder som ett akut problem. Även verksamheter inom utbildning ser bostadsfrågan som problematisk då svårigheten att hitta ett boende påverkar möjligheten att
tacka ja till anställning inom regionen vilket i sin tur försvårar rekryteringen av nya medarbetare.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige ta beslut om riktlinjer för att säkerställa god
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning samt mål för verksamheten. I samband med delårsrapporten
ska en samlad bedömning göras om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
För Region Gotland utgör visionen, värderingarna, verksamhetsidén samt målen inom
verksamhetsperspektivet i styrkortet det som pekar ut vad som är betydelsefullt i arbetet
med att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga
med målen för god ekonomisk hushållning.
För de flesta mål inom verksamhetsperspektivet saknas resultat för perioden. Av denna anledning kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Ambitionen är
dock att ge en bild av om vi är på rätt väg. Vid senaste bedömningen av god ekonomisk
hushållning bedömdes målen inom målområdet kvalitet som ej uppfyllda. Vid delårets bedömning noteras att många aktiviteter och satsningar pågår eller redan har genomförts för
att förbättra resultatet. Målen inom målområdet medarbetare bedömdes till viss del uppfyllda vid senaste bedömningstillfället. Även här bedöms de aktiviteter som genomförts
samt planeras framöver, att stödja målen. Bedömningen blir således att vi är på rätt väg i arbetet med att öka måluppfyllelsen inom målområdena kvalitet och medarbetare.
Två av tre finansiella mål är uppnådda vid periodens utgång. För målet Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut har soliditeten stärkts sedan årsskiftet och är för perioden 44,7 procent vilket är
en tydlig förflyttning mot målnivån och visar att målet till viss del är uppfyllt. Egenfinansieringsgraden i perioden är hög och visar att regionen klarat att finansiera investeringsutgifterna utan att låna mer pengar. Även de avgiftsfinansierade verksamheternas investeringar
har egenfinansierats. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 180 mnkr efter justeringar.
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2.3.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till 256 mnkr (2020: 166 mnkr). Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet 90 mnkr högre.
Verksamhetens intäkter har ökat mycket jämfört med motsvarande period förra året. Intäkterna har ökat med 26 procent motsvarande 237 mnkr. De intäkter som ökat mest är riktade statsbidrag, vinster från fastighetsförsäljningar samt avgifter och taxor. De riktade
statsbidragen har ökat med 109 mnkr och det är statsbidragen till hälso- och sjukvård som
står för merparten av ökningen cirka 85 mnkr. Många av statsbidragen är kopplade till hanteringen av pandemin. Bland statsbidragen ingår också ersättningen från försäkringskassan
för sjuklön med 30 mnkr. Exploateringsintäkter från försäljningen av tomtmark uppgår till
57 mnkr. Reavinster från fastighetsförsäljningar har gett 23 mnkr.
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Verksamhetens kostnader har också haft en stor ökningstakt på 8 procent motsvarande
356 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den största delen av ökningen
beror på att personalkostnaderna har ökat med 9 procent. Det i sin tur beror på att löner
och sociala avgifter har ökat med 6 procent. En del av ökningen kan förklaras av den årliga
lönerevisionen. I lönekostnaderna ingår även beräknade upplupna löner för de avtal som
inte är färdigförhandlade. Personalkostnaderna påverkas också av volymen arbetade timmar
som ökat med 2,8 procent. I personalkostnaderna ingår även kollektivavtalade tjänstepensioner och kostnaden för pensionsskulden. Pensionsskulden har ökat mycket på grund av
nya livslängdsantaganden som SKR beslutat om i april, något som påverkar alla kommuner
och regioner. Effekten av detta blev en momentan skuldökning på 68 mnkr motsvarande
en kostnadsökning på 5,8 procent. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med
11 procent och de största ökningar finns inom kollektivtrafik och sjukvård. En del av ökningen kan kopplas till pandemin men för kollektivtrafiken så beror det även på ett nytt leverantörsavtal som är dyrare än det förra. Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat
med 6,6 procent. Det är framför allt sjukvårdsmaterial och apoteksvaror som ökat och som
beror på pandemin. Resekostnader för personalen är på rekordlåg nivå endast 1 mnkr i perioden. Det är en minskning jämfört med föregående år med 6 mnkr. Innan pandemin låg
resekostnaderna på 14 mnkr för motsvarande period 2019.
Avskrivningarna har ökat med 7 procent som en följd av nya investeringar. Förra årets investeringsvolym var 388 mnkr. Även övergången till komponentredovisning medför att avskrivningarna ökar.
Skatteintäkterna ökar med 4,8 procent jämfört med samma period förra året enligt den senaste skatteprognosen från SKR i augusti. Det beror på att den ekonomiska tillväxten tar fart
men från en låg nivå. Motsvarande period förra året ökade skatteintäkterna endast 0,7 procent på grund av pandemins effekter på konjunkturen. Intäkter från generella statsbidrag
uppvisar en liten ökning på 1,7 procent. Förklaringen är att kommuner och regioner förra
året fick stora tillfälliga generella statsbidrag som gör att ökningstakten 2021 blir förhållandevis låg. I jämförelse med 2019 så har de generella statsbidragen ökat mycket motsvarande
cirka 235 mnkr. Sammantaget har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,8 procent motsvarande 145 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.
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Finansnettot uppgår till 42 mnkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år är
det en förbättring med 77 mnkr då finansnettot var negativt med 35 mnkr. Anledningen är
pandemins effekter på aktiebörserna som medförde förluster på pensionsmedelsplaceringarna 21 mnkr. I år har aktiebörserna haft en god utveckling som resulterat i en värdeuppgång på 46 mnkr för pensionsmedlen.
Delårsresultatet påverkas också av att skulderna för ferielön och uppehållslön är reglerade
efter sommaren. Även semesterlöneskulden har minskat till följd av uttagen semester.
Totalt påverkar detta periodresultatet med lägre kostnader på 26 mnkr.
Periodresultatet exklusive jämförelsestörande poster, i form av reavinster samt realiserade
och orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar, uppgår till 141
mnkr (2020: 178 mnkr).
Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 190 mnkr (2020: 169 mnkr) efter justering av
reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
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Periodresultatet i förhållande till verksamhetens nettokostnad uppgår till 7,0 procent och
överträffar det finansiella målet på 1 procent.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är 117 mnkr (2020: 80 mnkr).
Alla nämnder utom miljö- och byggnämnden klarar budget i perioden. Miljö- och byggnämnden har en negativ budgetavvikelse på 9 mnkr.
Rev Budget
2021

Utfall
jan-aug
2021

Utfall
jan-aug
2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

4 160

1152

915

4 372

4 394

-9 497

-4 660

-4 304

-9 740

-9 581

-300

-198

-185

-297

-282

-5 637

-3 706

-3 574

-5 665

-5 469

Skatteintäkter

4 015

2 777

2 651

4 156

3 952

Generella statsbidrag och utjämning

1 724

1143

1124

1 715

1 692

102

214

201

206

175

15

59

7

63

30

Finansiella kostnader

-34

-17

-42

-23

-50

Årets resultat

83

256

166

246

155

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Tabell 1: Resultaträkning Region Gotland, mnkr

2.3.2

Prognos

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Det prognostiserade resultatet för helåret är 246 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse
på 163 mnkr jämfört med reviderad budget. Det är en stor förändring med 137 mnkr jämfört med föregående prognos från april då årsresultatet prognostiserades till 109 mnkr. Förändringen förklaras av att både finansförvaltningen och nämnderna förbättrat sin prognos.
För finansförvaltningen innebär prognosen en positiv budgetavvikelse på 183 mnkr. Det är
en förbättring med 89 mnkr sedan i april. I finansförvaltningen är det vinsterna från fastighetsförsäljningar och orealiserade vinster på pensionsmedelplaceringar som bedöms bli väsentligt högre än i aprilprognosen. Vinstprognosen för fastigheter ligger på 83 mnkr. För
pensionsmedel är vinstprognosen 45 mnkr och samma som utfallet i delårsbokslutet men
är förknippat med viss osäkerhet och beroende av hur utvecklingen på aktiemarknaden blir
under hösten. Även skatteintäkterna har förbättrats sedan april. Enligt skatteprognosen
från SKR i augusti så bedöms skatteintäkter och bidrag bli 11 mnkr högre än i april och innebär en positiv budgetavvikelsen på 132 mnkr.
Prognosen för balanskravet bedöms bli 180 mnkr efter justeringar för reavinster och vinster/förluster på värdepapper. Ett balanskrav på 180 mnkr innebär att reservering till resultatutjämningsreserven är möjligt.
Prognostiserat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad uppgår till 4,4 procent
och överträffar det finansiella målet på 1 procent.
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300
256

253
250
200
150

185

173

166

151

133
99

100

246

180
155

113

108
74

48

50
0
2017

2018

2019

Periodresultat jan-aug, mnkr

2020

2021

Årets resultat utfall/prognos, mnkr

Balanskravsresultat utfall/prognos, mnkr
Diagram 1: Periodresultat, årsresultat och balanskravsresultat 2017-2021, mnkr

Nämndernas prognos

Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -10 mnkr jämfört med budget. Nämndernas prognos är 62 mnkr bättre i jämförelse med aprilrapporten, men när hänsyn tas till beviljade tilläggsanslag och nyttjande av eget kapital som utökat nämndernas
budget så blir nettoförändringen 48 mnkr. För helåret är det två nämnder som bedömer att
de inte kommer att klara sin budget. Under den senaste femårsperioden har nämnderna
klarat att hålla budget endast under ett år och det var föregående år. Det berodde bland annat på stora statsbidrag på grund av pandemin men även på tillfälliga tilläggsanslag till följd
av pandemin.
140
120

117

92

80

100
80
60
40

29

25

20
0
-20

-2
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-40

-10

-14

-60
-56

-80
2017

2018

Budgetavvikelse jan-aug, mnkr

-42
2019

2020

2021

Budgetavvikelse helår utfall/prognos, mnkr

Diagram 2: Nämndernas budgetavvikelse netto 2017-2021, mnkr

Fyra nämnder har förbättrat sin prognos i jämförelse med föregående prognos i aprilrapporten, två nämnder har oförändrad prognos och en nämnd har försämrad prognos. Regionstyrelsen har höjt sin prognos från -11 mnkr till 8 mnkr. Det beror både på nyttjande av
12 (63)
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eget kapital med 8 mnkr och att centrala anslag för bland annat kapitalkostnader, partistöd
och exploatering inte beräknas nyttjas fullt ut. Överskottet är hänförligt till regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen. Räddningstjänsten har ett beräknat underskott
på 5 mnkr som ligger kvar från föregående prognos.
Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med 25 mnkr men årsprognosen bedöms
ändå bli -28 mnkr. Nämnden har fått tilläggsanslag med 3,5 mnkr för evakueringslokaler
för Alléskolan och Södervärnskolan. Nämnden har underskott i verksamheterna kollektivtrafik, mark och stadsmiljö, vatten- och avlopp samt avfall. En betydande del av underskottet beror på uteblivna intäkter och högre kostnader kopplade till pandemin. Nämnden har
ansökt om ytterligare tilläggsanslag för att kompensera för uteblivna intäkter för kollektivtrafik och markupplåtelser samt högre kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken och
underhållsåtgärder för enskilda vägar. Regionfullmäktige har i september tillstyrkt 17,1
mnkr och det innebär att nämndens prognostiserade underskott kommer att minska till 8
mnkr.
Miljö- och byggnämnden har en resultatprognos på -6 mnkr. Underskottet beror på lägre
intäkter än budgeterat. Nämnden har beslutat begära tilläggsanslag med 4,1 mnkr som
kompensation för uteblivna intäkter för alkoholtillsyn och begränsade kontroller och tillsyn, som är en följd av regionens beslut om stödåtgärder till näringslivet med anledning av
pandemin. Även intäkter för bygglov och planer bedöms bli 3 mnkr lägre än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden har en oförändrad prognos på -9 mnkr jämfört med april.
Nämnden har förstärkt sin budget med 2 mnkr genom nyttjande av eget kapital. Grundskolan och särskolan har de största underskotten. Det är på kostnadssidan som de negativa
budgetavvikelserna finns. Personalkostnaderna bedöms överskrida budget med
12 mnkr.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömer att resultatet landar på 5 mnkr vilket
är 3 mnkr bättre än aprilprognosen och beror på att Wisbygymnasiet och vuxenutbildningen har förbättrat sina prognoser. Gymnasiet har färre elever än budgeterat både i egen
regi och hos fristående huvudman vilket ger överskott.
Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr och i jämförelse med
aprilrapporten en förbättring med samma summa. Orsaken till det stora överskottet är lägre
efterfrågan på äldreomsorg än budgeterat, vilket beror på pandemin. Samtidigt är det ett
underskott mot budget för LSS-verksamheten och här finns ökade kostnader för externa
placeringar på bostad med särskild service. Det är också underskott för individ- och familjeomsorgen även om underskottet är betydligt lägre än tidigare år. Sett till olika typer av
kostnader så ökar personalkostnaderna mer än budgeterat vilket delvis kan förklaras av heltidsresan och viss överanställning kopplat till pandemin. Kostnaderna för köp av verksamhet minskar däremot vilket också är en effekt av pandemin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en prognos som är i nivå med budget och oförändrad i
jämförelse med aprilrapporten. Nämndens ekonomi är i hög grad påverkad av pandemin
både vad gäller intäkter och kostnader. Hälso- och sjukvården har under innevarande år fått
högre intäkter i form statsbidrag för vaccinationer, provtagning och vård av covidpatienter.
Intäkter såväl som kostnader för pandemin är inte budgeterade vilket därmed leder till
större avvikelser i prognosen jämfört mot budget. Statsbidragen bedöms ge en budgetavvi13 (63)
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kelse på +101 mnkr. På kostnadssidan har inhyrd personal den största avvikelsen och framför allt inom den somatiska specialistvården, psykiatrin och primärvården. Verksamheten
har svårt att rekrytera och dyra lösningar med inhyrd personal blir tydligt i prognosen. Prognosavvikelsen för personal är även den kopplad till pandemin. Hälso- och sjukvården har
haft mycket extra resurser för pandemin, allt från smittspårning till vaccination. Andra förvaltningars personalkostnader som är relaterade till vaccination har redovisats hos hälsooch sjukvårdsförvaltningen vilket också påverkar avvikelsen mot budget. Andra kostnadsposter som avviker jämfört mot budget är kostnader för sjukvårdsmaterial och laboratorieanalyser, vilka också är hänförliga till pandemin. Trots ett par dyra utomlänsvårdstillfällen,
även dessa relaterade till pandemin, är prognosen för utomlänsvård bättre än budget. Även
kostnader för läkemedel pekar mot en prognos som är bättre än budget.
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
jan-aug

Utfall Avvikelse
jan-aug
jan-aug

Årsbudget Prognos
2021
2021

Helårsavvikelse
(april)

Bokslut
2020

329

319

10

495

487

8 (-11)

25

21

19

2

31

28

3 (2)

4

271

258

13

409

399

10 (-8)

26

37

42

-5

55

60

-5 (-5)

-5

159

126

33

184

212

-28 (-53)

-30

20

29

-9

30

36

-6 (-1)

-1

837

796

41

1 252

1 261

-9 (-9)

12

219

201

18

329

324

5 (2)

-2

985

965

20

1 468

1 448

20 (0)

16

1206

1202

4

1 821

1 821

0 (0)

9

3 755

3 638

117

5 579

5 589

-10 (-72)

29

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen
räddningstjänst

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
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Tabell 2: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder, mnkr
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2.3.3

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 190 mnkr efter justeringar. Periodresultatet
har justerats för reavinster från fastighetsförsäljningar med 23 mnkr. Orealiserade värdeförändringar på pensionsmedlen har frånräknats med 46 mnkr netto. En återföring av orealiserade värdeförändringar avseende tidigare år har tagits upp med 3 mnkr för de fondandelar som avyttrats under perioden.
Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 180 mnkr efter justering för reavinster
samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
2021
jan-aug

2021
prognos

2020

2019

2018

2017

255,9

246

154,6

112,5

185,2

150,9

- reducering av samtliga realisationsvinster

-23

-23

-53,9

-14,8

-141,7

-23,4

+ justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

4,9

8,4

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

0

0

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-45,7

-46

-11,7

-24

0

0

+/- återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper

2,6

3

18,7

0

0

0

189,8

180

107,7

73,7

48,4

135,9

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

-51,3

0

0

-37

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

0

0

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat

189,8

180

56,4

73,7

48,4

98,9

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

0

0

0

-15,8

Balanskravsunderskott kvar
att reglera

0

0

0

0

0

0

Tabell 3: Balanskravsresultat 2017-2021, mnkr

2.3.4

Ekonomiska effekter av pandemin

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Pandemin och hanteringen av denna har påverkat både intäkter och kostnader i flera nämnder men i olika hög grad.
Tekniska nämnden har lägre intäkter i både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken, till
följd av färre resenärer. Nämnden har också uteblivna intäkter för markupplåtelser som beror dels på att Almedalsveckan blev digital dels för att regionfullmäktige beslutade att uteserveringar skulle vara avgiftsfria 2021 som en stödåtgärd till näringslivet. Nämnden har
också högre kostnader för den särskilda kollektivtrafiken då möjligheter för samåkning inte
funnits på grund av smittorisken. Regionstyrelsens beslut om extra underhållsåtgärder på
enskilda vägar med statligt stöd som stödåtgärd till näringslivet medförde extra kostnader.
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Nettoeffekten uppskattas till 21 mnkr i lägre intäkter och högre kostnader. Tekniska nämnden har ansökt om tilläggsanslag med sammanlagt 14 mnkr på grund av ovanstående. Regionfullmäktige har i september beviljat dessa tilläggsanslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har av förklarliga orsaker haft både största intäkterna och
kostnaderna kopplade till pandemin. För perioden januari till augusti överstiger intäkterna
kostnaderna med 28 mnkr. Det är statsbidragen för PCR-tester som bidrar till överskottet
då kostnaderna för testningen är lägre. Samtidigt är kostnaden för covidvården högre än
statsbidragen. De största kostnadsposterna avser analyser av tester, personalkostnader för
vård och vaccination samt utomlänsvård. Nämnden bedömer att de faktiska kostnaderna är
högre än vad som går att följa upp i redovisningen. Det är svårt att fånga upp alla direkta
och indirekta kostnader.
Socialnämnden anger att det under perioden inte har varit några större kostnader för pandemin förutom för vård av covidsjuka brukare på särskilt boende. För detta har nämnden
fått ersättning. Sjuktalet är däremot fortfarande högt men här har nämnden liksom övriga
nämnder fått ersättning från försäkringskassan för höga sjuklönekostnader.
Miljö- och byggnämnden är främst påverkade genom uteblivna intäkter till följd av regionfullmäktiges beslut om avgiftsfrihet för alkoholtillsyn och begränsade kontroller och tillsyn.
Nämnden har ansökt om tilläggsanslag för detta. Ärendet behandlas politiskt under hösten.
Regionstyrelsen har uteblivna intäkter inom fritidsverksamheten för bad- och uthyrning
men även uteblivna intäkter till följd av att Almedalsveckan blev digital. På kostnadssidan
ses framförallt effekt för ökade informationsinsatser och även anpassning av verksamhet.
Extra bidrag har delats ut till föreningar men dessa har täckts av extra statsbidrag (tillfällig
statlig förstärkning inom kultursamverkansmodellen) samt tilläggsanslag via eget kapital.
Räddningstjänsten uppger att de har ett intäktsbortfall för tillsyn kopplat till pandemin men
har inte angivit något belopp.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Ersättning för höga sjuklönekostnader från försäkringskassan har fördelats till de nämnder
som haft en högre sjuklönekostnad enligt försäkringskassans definition. Totalt har 30 mnkr
för januari till juli fördelats och de som fått merparten är: socialnämnden 14 mnkr, barnoch utbildningsnämnden 9 mnkr, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 mnkr och tekniska
nämnden 1 mnkr.
Det intäkter och kostnader som varit möjliga att fånga upp i redovisningen redovisas i
nedanstående tabeller. Av sammanställningarna framgår att statsbidragen överstiger kostnader och uteblivna intäkter. Det är framför allt på kostnadssidan som det finns anledning att
tro att kostnaderna varit större än vad som har varit möjligt att särredovisa.
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Intäkter
Statsbidrag för höga sjuklönekostnader
HSN; statsbidrag för vaccination, provtagning och vård
SON; statsbidrag covidsjuka brukare, ersättning högre kostnader

mnkr

kommentar

30

jan-juli

118
6

1,5 mnkr avser privata utförare

-14

Tilläggsanslag 14 mnkr beviljat i sept

MBN; uteblivna intäkter avgiftsfri alkoholtillsyn, begränsade
kontroller och tillsyn

-4

Ansökt om tilläggsanslag 4 mnkr

RS; uteblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, idrottshallar

-3,5

TN: uteblivna intäkter allmän och särskild kollektivtrafik, digital Almedalsvecka, markupplåtelser

Summa intäkter

132,5

Kostnader
HSN; ökade kostnader för bemanning, tester och material
och utomlänsvård

90

TN; ökade kostnader särskild kollektivtrafik, smittsäker
transport, extra åtgärder enskilda vägar

7,5

Tilläggsanslag 3 mnkr beviljat i sept

8

Nyttjande av eget kapital 7 mnkr

RS; stimulansåtgärder kultur- och fritid, näringsliv, informationsinsatser, anpassning av verksamhet
Summa kostnader

Summa netto

105,5

27

Tabell 4:ekonomiska effekter av pandemin, mnkr

2.3.5

Nettokostnadsanalys

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, inklusive finansnetto, är
1,5 procent. Det är en låg ökningstakt och beror på att verksamhetens intäkter ökat med
25,9 procent motsvarande 237 mnkr och att finansnettot förbättrats med 77 mnkr. Både
verksamhetens kostnader och avskrivningar har en förhållandevis hög ökningstakt på 8,3
procent respektive 7,0 procent. Om jämförelsestörande poster exkluderas är nettokostnadsökningen i perioden 5,1 procent vilket är högt. Jämförelsestörande poster utgörs bland annat av vinster från fastighetsförsäljningar och pensionsmedel. Skatteintäkter och statsbidrag
har ökat med 3,8 procent under samma period.
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För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen inklusive finansnetto till 2,5 procent.
Det är en förhållandevis måttlig ökning och beror på att finansnettot förväntas bli positivt
medan det förra året var negativt. Nettokostnadsökningen inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till 3,8 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 4,0 procent för helåret 2021 enligt den
senaste skatteprognosen. Skatteintäkterna väntas öka med 5,2 procent när den ekonomiska
tillväxten tilltar. Statsbidragen ökar endast med 1,4 procent. Den förhållandevis måttliga
ökningen av statsbidragen i år beror på att statsbidragen ökade mycket förra året som en
följd av pandemin.
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Diagram 3: Skatte- och nettokostnadsutveckling på helåret (utfall respektive prognos) för åren 2017-2021 (procent).

Nämndernas nettokostnadsutveckling

Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 3,4 procent. Motsvarande period föregående år var nettokostnadsökningen 4,8 procent. För att nämndernas ska klara sin budget
krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt för alla nämnder får bli högst 3,6 procent 2021.
Nämndernas prognostiserade underskott på –10 mnkr innebär en nettokostnadsökning på
3,8 procent.
Utfall jan-aug
2020

Utfall jan-aug
2021

Procentuell
förändring

Taxor och Avgifter

327

379

16,2

Statsbidrag

408

514

26,0

Försäljning vara/tjänst

436

466

6,8

Intern resursfördelning

1 153

1 140

-1,1

425

430

1,2

Totala intäkter

2 749

2 930

6,6

Personal

-2 417

-2 565

6,1

Köp av tjänst

-375

-413

10,3

Köp huvudverksamhet

-708

-784

10,7

Förbrukningsmaterial

-406

-427

5,2

Lokaler

-538

-539

0,2

Avskrivning, internränta

-222

-233

5,1

-1 164

-1 152

-1,0

-439

-455

3,6

Summa kostnader

-6 268

-6 568

4,8

Nettokostnad

-3 520

-3 638

3,4

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Övriga intäkter

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 5: Nämndernas intäkter och kostnader januari-augusti 2021 jämfört med januari-augusti 2020 (inklusive interna
poster), mnkr
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Verksamhetens intäkter uppvisar en förhållandevis stor ökning på 6,6 procent. Det beror
på att de riktade statsbidragen ökat med 26 procent motsvarande 106 mnkr och avser till
största del ersättningar och stöd för hanteringen pandemin.
Taxor och avgifter har ökat med 16,2 procent. Hamnavgifter har ökat med 30 procent till
följd av ökat resande och kryssningstrafik. Parkeringsavgifterna har ökat med 126 procent
och beror på att förra sommaren var det avgiftsfritt som en stödåtgärd till näringslivet.
Även patientavgifterna har ökat med 11 procent. Avgifter för vatten- och avlopp samt avfall har ökat mycket och beror på förändrade periodiseringsprinciper.
Försäljning av varor och tjänster har ökat med 6,8 procent. Det är framför allt försäljning
av tjänster till andra regioner som ökat.
På kostnadssidan utgör personalkostnaderna den största posten. Personalkostnaderna har
ökat med 6,1 procent motsvarande 147 mnkr. Lön för arbetad tid har ökat med 6,1 procent. Det beror bland på den årliga löneöversynen men också på att arbetade timmar ökat
med 2,8 procent. Frånvarolön har ökat med 7,5 procent och beror till stor del på förändringen av semesterlöneskulden.
Köp av tjänster har ökat med 10,3 procent motsvarande 38 mnkr. Den större delen av ökningen utgörs av laboratorieanalyser har ökat med 51 procent motsvarande 28 mnkr. Även
konsulttjänster har med 32 procent och där är det IT-konsulter och läkare-/vårdkonsulter
som står för ökningen.
Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med 10,7 procent och de största ökningar
finns inom kollektivtrafik och sjukvård. En del av ökningen kan kopplas till pandemin men
för kollektivtrafiken så beror det även på ett nytt leverantörsavtal som är dyrare än det
förra. Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat med 6,6 procent. Det är framför allt
sjukvårdsmaterial och apoteksvaror som ökat och som beror på pandemin. Resekostnader
för personalen är på rekordlåg nivå endast 1 mnkr i perioden. Det är en minskning jämfört
med föregående år med 6 mnkr. Innan pandemin låg resekostnaderna på 14 mnkr för motsvarande period 2019.
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Avskrivningarna fortsätter att öka på grund av nya investeringar. Ökningen uppgår till 5
procent motsvarande 11 mnkr. Ökningen förklaras även av övergången till komponentredovisning för anläggningstillgångar där de komponenter som ersätts har en kortare avskrivningstid än den genomsnittliga avskrivningstiden.
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Nettoutfall
jan-aug 2020

Nettoutfall
jan-aug 2021

Procentuell
förändring
2020-2021

Procentuell
förändring
2019-2020

306

319

4,2

21,4

17

19

11,8

-15,0

249

258

3,6

7,3

40

42

5,0

8,1

144

126

-12,5

89,5

17

29

70,6

-32,0

Barn- och utbildningsnämnden

763

796

4,3

-0,7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

194

201

3,6

-1,5

Socialnämnden

943

965

2,3

3,5

1 153

1 202

4,2

5,5

3 520

3 638

3,4

4,8

Nämnd
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen
räddningstjänst
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Tabell 6: Nettokostnadsökning 2021 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade, mnkr

Regionstyrelseförvaltningens nettokostnadsökning är 4 procent. Periodens kostnader har
ökat med 5 procent avser i huvudsak kostnadsökningar för personal och bidrag. Den arbetade tiden har ökat motsvarande 12 årsarbetare. Köp av IT-konsulter har ökat mycket och
beror bland annat på de belastningsattacker regionen var utsatt för under våren men även
på ökad projektverksamhet och särskilda satsningar.
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Räddningstjänsten har en nettokostnadsökning på 5 procent. Ökningen beror på att personalkostnaderna ökat med 8 procent. Det beror i sin tur på att man inte lyckats rekrytera
räddningsmän i beredskap som planerat och därmed inte kunnat minska antal heltidsanställningar. Ökningen av personalkostnaderna beror också på vakanser och sjukskrivningar
med följd av att övertidsuttaget ökat.
Tekniska nämnden har en nettokostnadsutveckling på -12 procent. De totala kostnaderna
har ökat med 5 procent. Ökade kostnader för kollektivtrafiken, vinterväghållning och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag förklarar differensen avseende köp av huvudverksamhet där ökningen är störst. Kapitalkostnaderna ökar inom VA-verksamheten, fastighetsförvaltningen samt inom mark- och statsmiljö vilka är verksamheter med omfattande
investeringsverksamhet. Även intäkterna har ökat. Den största ökningen avser intäkter av
avgifter och taxor. Här försvåras jämförelsen av att vissa periodiseringar inte gjordes enligt
anvisningar under 2020 men har gjorts i 2021 års utfall. Den faktiska ökningen uppgår till
10 procent och beror på höjda taxor inom vatten och avlopps- samt avfallsverksamheterna.
Miljö- och byggnämnden har en hög nettokostnadsutveckling på 70 procent. Intäkterna är
15 procent lägre än samma period 2020. Den största posten är GIS-tjänster som faktureras
20 (63)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

under hösten samt posten taxor och avgifter där skiftet till översiktsplaner medför minskade intäkter för detaljplanarbetet. Vidare är det ett intäktsbortfall på grund av pandemin.
Personalkostnaderna har ökat med 7 procent jämfört med samma period som förra året.
Det var fler tjänster som var vakanta 2020 än samma period 2021. Tjänster som varit vakanta har blivit tillsatta. Antalet anställda är något fler samt att övertidsuttaget är högre.
Barn- och utbildningsnämnden har en nettokostnadsökning 4,3 procent. Intäkterna har
ökat med 2 procent medan kostnaderna ökat med 3 procent. Bland kostnaderna har personal ökat med 4 procent och köp av verksamhet med 6 procent.
Gymnasie- och utbildningsnämnden har en nettokostnadsminskning på 3,6 procent. Intäkterna har minskat med 5 procent medan kostnaderna ökat med 2 procent. Personalkostnaderna har ökat med 8 procent och beror på en utökning av antalet extratjänster.
Socialnämndens har en låg nettokostnadsökning på 2 procent trots att intäkterna har minskat med 2 procent. Kostnaden för perioden har ökat med 2,4 procent mot föregående år.
De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna som ökar med 3,9 procent och kostnad
för köp av tjänster som ökar med 4,4 procent vilket främst avser fler placeringar på särskilt
boende för äldre. Kostnaden för förbrukningsmaterial ökar med 14 procent till 14,5 mnkr
kopplat till pandemin. Övriga kostnader minskar eller är i nivå med föregående år.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning är 4,2 procent. Kostnadsökningen är
10,8 procent vilket kan betraktas som högt. Om kostnader som kan relateras till pandemin
exkluderas är kostnadsökningen istället 6,7 procent. Intäkterna har ökat med 28,5 procent
vilket även det kan betraktas som högt. Exklusive bidrag och intäkter för pandemin är intäktsökningen 6,9 procent vilket även det är högt och förklaras till stor del av intäkter från
andra regioner och tandvård. Personalkostnadsutvecklingen har under senare år varit relativt hög, vården kräver fler anställda och innevarande år har pandemin starkt bidragit till
ökningen av personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 9 procent, köp av tjänst
har ökat med 21 procent och köp av verksamhet har ökat med 14 procent.
2.3.6

Likviditet och låneskuld
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Region Gotland har fortfarande en god likviditet vilket beror på periodens starka resultat.
Den goda likviditeten har möjliggjort att låneskulden kunnat amorteras med 84 mnkr. Låneskulden var vid periodens slut 491 mnkr. Överlikviditet har också placerats i räntefonder
med 100 mnkr. Likvida medel inklusive placeringen i räntefonder uppgår till 344 mnkr på
balansdagen.
Under september har ytterligare en amortering av ett lån på 100 mnkr gjorts i samband
med lånets förfall. Bedömningen är att inga nya lån kommer att behöva tas upp för att finansiera investeringar under nästa år.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. På balansdagen uppgick den genomsnittliga räntan till 1,19 procent, en liten minskning med
0,05 procentenheter sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,77 år.
Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,73 år. Andel lån med rörlig ränta är
37 procent. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 4 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna för lån till 6 mnkr.
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2.3.7

Pensionsförpliktelse och pensionsmedel

Pensionsförpliktelsen är regionens totala pensionsskuld till de anställda. Pensionsförpliktelsen redovisas både som en ansvarsförbindelse och som en avsättning i balansräkningen.
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade till 1998 och minskar i takt med att pensioner betalas ut. Avsättningen avser förmånsbestämd pension intjänad från 1998 och
framåt. Den totala pensionsförpliktelsen uppgick på balansdagen till 3 487 mnkr, varav avsättningen utgör 1 217 mnkr och ansvarsförbindelsen 2 270 mnkr. Pensionsskulden beräknas enligt ett särskilt regelverk ”Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning” (RIPS 21) som
SKR beslutar om. Avsättningen har ökat med 130 mnkr sedan årsskiftet. Det är en ovanligt
stor ökning motsvarande 12 procent. Den främsta anledningen till den stora skuldökningen
är att livslängdsantagandena i skuldberäkningen har ändrats för att bättre spegla den framtida förväntade livslängden för män och kvinnor anställda i kommuner och regioner. SKR
fattade beslut om detta i april. Ändringen av livslängdsantagandena innebar att pensionsskulden i balansräkningen momentant ökade med ca 68 mnkr motsvarande 5,8 procent.
Resterande del av ökningen av avsättningen beror på nyintjänad pension. Ansvarsförbindelsen har ökat med 20 mnkr sedan årsskiftet och beror även den på de nya livslängdsantagandena. Att ökningen inte blev större beror på pensionsutbetalningar.
Regionfullmäktige beslutade 2019 att nya medel ska avsättas till pensionsmedelsportföljen.
Totalt ska 1 000 mnkr avsättas under 20 år med början 2020. Syftet med avsättningsplanen
är att pensionsmedlen till slut ska täcka hela pensionsförpliktelsen. Under årets första månader har 100 mnkr i nya medel satts av till pensionsmedelsportföljen. För helåret 2021 ska
150 mnkr sättas av.
Pensionsmedlen uppgick vid balansdagen till 388 mnkr och värderas till verkligt värde. I
jämförelse med årsskiftet har portföljen ökat med 146 mnkr. Ökningen beror både på att
nya medel satts av och på en god avkastning. Den goda börsutvecklingen har gett en avkastning på 46 mnkr motsvarande 15,6 procent. På balansdagen utgjordes portföljen av 76
procent aktiefonder och 24 procent räntefonder. Förvaltningen styrs med en dynamisk
riskallokering som avgör hur stor andelen aktier i portföljen får vara och innebär att portföljen som mest kan tappa 20 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste
24 månaderna.
Pensionsmedlen täcker 11,1 procent av den totala pensionsförpliktelsen per 31 augusti vilket är en förbättring med 3,9 procentenheter sedan årsskiftet och beror både på att nya medel satts av och att värdeutvecklingen var god under perioden.
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2.3.8

Soliditet

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras. Soliditeten var vid periodens slut 44,7 procent och förbättrades med 2,8 procentenheter sedan årsskiftet. Den
främsta förklaringen är ett bra periodresultat på 256 mnkr som ökat eget kapital och därigenom bidragit till att finansiera periodens investeringar. Soliditeten uppnår inte riktigt upp
till målnivån på 45 procent.
Soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela pensionsförpliktelsen beaktas, är 7,3 procent. Det är en förbättring med 3,8 procentenheter sedan
årsskiftet och beror både på periodens resultat och på att pensionsutbetalningar minskat
ansvarsförbindelsen.
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För helåret prognostiseras soliditeten till 44,4 procent vilket är en förbättring med drygt
2,5 procentenheter jämfört med 2020. Det innebär att vi närmar oss det finansiella målet
för soliditeten. Förklaringen till ökningen av soliditeten är ett högt prognostiserat resultat
som klarar att både finansiera förhållandevisa stora investeringar och stärka soliditeten.
Även soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen förbättras markant med
4 procentenheter genom en kombination av högt resultat och en minskning av pensionsförpliktelsen i ansvarsförbindelsen.
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Diagram 4: Soliditetens utveckling åren 2017-2021, procent

2.3.9

Investeringar

Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 1 089 mnkr vilket är en
mycket hög nivå som om alla projekt skulle genomföras i år, kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till 565 mnkr inklusive de pågående projekt som
finns i kompletteringsbudgeten. Den årsprognos nämnderna lämnat innebär att 52 procent
av budgeten förväntas komma att utnyttjas under året. De senaste fem åren har mellan
46-67 procent av budgeten förbrukats under året. Efter årets första åtta månader är 280
mnkr motsvarande 26 procent av investeringsbudgeten förbrukad.
Några större investeringar som pågått under perioden är:
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Reinvesteringar i vatten- och avloppsanläggningar 47 mnkr
Lokalinvesteringar i skolor 35 mnkr
Bygge av korttidsboende på Korpen i Visby 33 mnkr
Investeringar inom avfallshantering 20 mnkr
Investeringar inom hälso- och sjukvården 18 mnkr
Renovering av Hemsebadet 14 mnkr
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Nämnd/Förvaltning

Årsprognos

2021

Utfall
jan-aug
2021

2021

2022

117 471

12 686

40 768

68 598

varav regionstyrelseförvaltning

49 410

9 657

22 768

18 658

vara exploatering

55 940

0

6 000

49 940

vara räddningstjänsten

12 121

3 029

12 000

0

Tekniska nämnden

825 171

244 187

416 825

342 189

varav Teknikförvaltningen

688 080

225 816

375 019

284 644

Varav exploatering

137 091

18 371

41 806

57 545

1 453

0

1 281

0

54 194

8 765

54 194

0

7 131

1 560

7 131

0

Regionstyrelsen

Årsbudget

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

Årsprognos

Socialnämnden

10 200

272

6 000

2 200

Hälso- och sjukvårdsnämnden

73 433

12 468

38 433

35 000

1 089 053

279 938

564 632

447 987

Summa
Grundbudget
Exploateringsbudget

507 835
72 300

Kompletteringsbudget

358 312

Kompletteringsbudget exploatering

120 231

Tilläggsanslag
Total investeringsbudget

30 375
1 089 053

Tabell 7: Investeringsprognos 2021-2022, mnkr
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Väsentliga personalförhållanden

Den pågående pandemin har präglat perioden och haft stor fortsatt påverkan på verksamheterna. Regionen har lagt fortsatt fokus på arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor rörande
pandemin. Centrala skyddskommittén (CSK), som utökats med HR-chefer och representanter från HR centralt, har haft täta möten under 2021. Det har även i samverkan med
skyddsombud, chefer och medarbetare genomförts riskbedömningar på regionens alla nivåer. För att minska smittspridningen och för att bland annat minska trycket på kollektivtrafiken har medarbetare, där det fungerat för verksamheten, fortsatt arbeta hemifrån.
Detta har medfört att verksamheterna fått hitta lösningar för nya arbetssätt och cheferna
inom alla nivåer har fått leda på distans. Gymnasieskolans distansundervisning under våren
har ställt ökade krav på medarbetare och elever samt ökat krav på digitalisering. Inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har vaccinationsarbetet och bemanning för covidvården
medfört ett högt tryck på organisationen. Även socialförvaltningen beskriver att bemanningen inom omvårdnadsområdet påverkats negativt av hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin och dess restriktioner. Många av regionens medarbetare har haft en hög arbetsbelastning på grund av pandemin och det råder stort behov av återhämtning i dessa verksamheter.
Pandemin medförde att löneöversyn för år 2020 blev försenad och avslutades under våren
2021. Samtidigt genomfördes löneöversyn för år 2021 parallellt och det har medfört ett extra tryck på organisationen. Merparten av regionens medarbetare fick sin nya lön utbetald
på majlönen. Lärarnas nya löneavtal blev klart på central nivå i slutet av april och det har
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medfört att lärarna kommer att få sina nya löner i september. Även läkarna kommer att få
sina nya löner i september.
Socialförvaltningen har genom erhållna statsbidrag i form av ”Äldreomsorgslyftet” genomfört utbildningssatsningar i syfte att höja kompetensen för bland annat vårdbiträden och
undersköterskor. Även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört utbildnings
och valideringsinsatser för att stärka kompetensen hos barnskötare och elevassistenter.
2.4.1

Personalvolym

Personalstatistiken baseras på siffror till och med augusti 2021.
Region Gotland har i augusti 6 670 månadsavlönade medarbetare, varav 5 707 tillsvidareanställda och 989 tidsbegränsat anställda, en ökning med 71 medarbetare sedan augusti 2020.
Antalet årsarbetare enligt anställningsavtalet är i augusti 6 452, en ökning med 112 årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden, omräknat i heltidsarbetare, har ökat från 4 818 januari –
augusti 2020 till 4 955 januari – augusti 2021, en ökning med 137 heltidsarbetare.
Det kan konstateras att antalet anställda ökar i regionen. Exempelvis har socialförvaltningen ökat antalet anställda på grund av pandemin samtidigt som andelen tillsvidareanställda fortsatt öka i linje med heltidsresan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ökning av
antalet anställda är delvis kopplat till bemanning på grund av pandemin samt hemtagning
av 1177. Även inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ökar antalet anställda. Det beror delvis på att antalet särskilda undervisningsgrupper har ökat samt nyrekryteringar.
I och med att antalet medarbetare ökar så har det medfört en ökning av personalkostnaderna. Kostnaden för löner och arvoden har ökat med 6,1 procent varav utfallet av löneöversyn 2021 beräknas till cirka 2,6 procent. Pandemin har medfört att bland annat övertidskostnaderna ökat jämfört med 2020.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i regionen har ökat från 95,3 procent i augusti
2020 till 96,1 procent i augusti 2021, vilket ligger i linje med arbetet att erbjuda högre
sysselsättningsgrader inom Kommunals avtalsområde (Heltidsresan).
Månadsavlönade inom Region Gotland (antal)
Antal anställda
augusti 2021

Förändring mot
augusti 2020

Antal årsarbetare
enligt avtal
augusti 2021

Förändring mot
augusti 2020

Alla anställningsformer

6 670

71

6 452

112

Tillsvidare

5 707

81

5 527

114

987

-15

925

-2
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Tidsbegränsad

Tabell 8: Antal anställda samt antal årsarbetare enligt anställningsavtal. Antal anställda avser antalet unika personer
anställda inom Region Gotland. En person räknas bara en gång. Antal årsarbetare enligt avtal visar antalet anställda
enligt avtal uttryckt i årsarbetare.
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Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare (antal)
Heltidsarbetare
jan – aug 2021

Förändring mot
jan – aug 2020

4 955

137

Region Gotland
21 Miljö- och byggnämnden
22 Tekniska nämnden
23 Räddningstjänsten
41 Barn- o utbildningsnämnden
46 Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden

88

2

441

158

51

1

1 142

14

326

26

52 Socialnämnden

1 299

4

82 Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 249

73

358

-142

90 Regionstyrelseförvaltningen

Tabell 9: Faktiskt arbetat tid uttryckt i heltidsarbetare. Faktiskt arbetad tid avser arbetstid enligt avtal inklusive övertid
och mertid men reducerat med uttagen ledighet och sjukfrånvaro.

2.4.2

Sjukfrånvaro
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Ackumulerat januari-augusti 2021 jämfört med samma period föregående år, ses en minskning av sjuktalet på regionnivå från 6,9 till 6,0. En minskning på helår bedöms vara förväntad då vi under perioden 2020 hade pandemins påverkan på sjuktalet genom framförallt en
ökad korttidsfrånvaro (dag 1-14) kopplad till folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Årets siffror ligger även under 2019 års sjuktal vilket behöver analyseras mer i takt med att
pandemin är över. Tendensen med ökad andel korttidsfrånvaron (dag 1-14) som sågs under
2020 kvarstår även 2021.
Både kvinnor och mäns sjuktal har minskat under perioden, kvinnornas i högre grad. Detta
minskar skillnaden mellan könen något men är fortsatt stor. Kopplat till ålder sjunker sjukfrånvaron på ett liknande sätt för alla åldersgrupper. Samtliga förvaltningar visar sänkta
sjuktal för perioden, med undantag för teknikförvaltningen. Minskningen förklaras med effekter av folkhälsomyndighetens rekommendationer, förbättrade hygienrutiner, minskning
av säsongsbundna sjukdomar samt riktade insatser till grupper med hög sjukfrånvaro. Inom
socialförvaltningen återfinns de högsta sjuktalen. Teknikförvaltningen och räddningstjänsten visar på en svag ökning av sjuktalet under perioden. För teknikförvaltningen som helhet beror ökningen på att avdelningen försörjning överfördes från regionstyrelseförvaltningen vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har historiskt sett haft relativt höga sjuktal.
Utvecklingen av sjuktalen under 2021 är fortfarande osäker men positiva tendenser ses.
Noterbart är ett stabilare sjuktal under årets början då normalt variationer ses kopplat till
exempelvis influensatider. Pandemins påverkan på sjuktalet bedöms fortsatt vara betydande
i regionens verksamheter, främst genom exempelvis ökad arbetsbelastning, minskad återhämtning och psykisk ohälsa. Även effekter av de ändringar som sker i sjukförsäkringen
kommer under 2021 har betydelse för utvecklingen av regionens sjuktal. En framgångsfaktor i sjuktalsarbetet kommer vara verksamheternas möjlighet att ta tillvara arbetsförmåga
genom anpassning för medarbetare med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga vid exempelvis lättare luftvägsinfektioner.
Sjuktal i Region Gotland (%)

Totalt
Kvinnor
Män

Sjuktal
jan – aug 2021

Sjuktal
jan – aug 2020

Sjuktal
förändring

6,0
6,5
4,4

6,9
7,6
4,9

-0,9
-1,1
-0,5

Tabell 10: Sjuktal i % för hela Region Gotland
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Sjukfrånvaro månad för månad i Region Gotland

Diagram 5: Sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)
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Måluppfyllelse

Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål nämnden arbetat mot under året. Enligt regionfullmäktiges beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning är grunden att alla mål ska prioriteras men att det kan finnas skäl som gör att något mål kan undantas. Detta ska då redovisas
tydligt i verksamhetsplanen. Nämnderna uppmanas även att samverka för ökad måluppfyllelse. Utifrån målen tas även prioriterade aktiviteter fram som ska genomföras under året
och vars syfte är att bidra till ökad måluppfyllelse. Syftet med verksamhetsplanerna i styrmodellen är att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras de
mål regionfullmäktige beslutat om.
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Indikatorer har tagits fram i syfte att påvisa måluppfyllelse. För de flesta mål saknas resultat
för perioden vilket gör det svårt att bedöma måluppfyllelse för regionfullmäktiges mål. Det
går dock att följa vad som görs samt vad som inte görs för att öka måluppfyllelsen.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell
27 (63)
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Målområde Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt
känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors
grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är
inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
______________________________________________________________________
Mål 1: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

För att alla individer ska ha en möjlighet att fullfölja gymnasiet och ha förutsättningar för
ett livslångt lärande är det viktigt att flertalet delar i Region Gotlands verksamhet fungerar
väl, och ser sig som lika viktiga delar och samverkar i ett komplext nätverk. Utbildningssystemets olika delars betydelse för god måluppfyllelse är obestridbar. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet skall uppnås, och för de elever som inte fullföljer gymnasiet
så finns alla möjligheter att klara detta på Folkhögskolan och Komvux. För hälso- och sjukvården samt socialtjänsten innebär målet att ge gotländska ungdomar rätt förutsättningar
att fullfölja gymnasiet genom att ge stöd och hjälp till ungdomar som är i behov av det.
Även en meningsfull fritid ökar möjligheten att tillgodogöra sig kunskap och lärande.
Arbetet under året med att alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande bedöms leda i positiv riktning och flera aktiviteter och satsningar sker inom regionen för att stärka måluppfyllelsen. Tillgängliga lärmiljöer, som inkluderar alla elever, har
blivit en naturlig del av skolan som ständigt utvärderas och utvecklas. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans med verksamheterna
har gjort att fler nu har högre kunskap samt goda verktyg att använda i det pågående förbättringsarbetet. Även satsningen på väl fungerande övergångar mellan skolformerna, liksom fortsatt ökat samarbetet med andra skolformer och andra aktörer inom utbildning, bör
bidra till en fortsatt ökad genomströmning.
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En förutsättning för att nå målet är en väl fungerande Barn- och Elevhälsa (BEH). Inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är nu en elevhälsoplan framtagen och ska implementeras under 2022. BEH är också en aktiv och drivande part i olika utvecklingsarbeten
och samarbetar för förbättring gällande bland annat: tilläggsbelopp, likvärdig skola, problematisk skolfrånvaro, elever med problemskapande beteende, medicinsk studie- och yrkesvägledning, resursskola, Lotsen och projektet Fullföljd utbildning.
Kunskapsresultaten för Wisbygymnasiet för läsåret 2020/21 visar en relativt liten påverkan
på genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Totalt på skolan har andelen
elever som tar examen1 sjunkit med knappt två procentenheter från 93,2 procent (2020) till
91,4 procent (2021). Orsaken till att resultaten inte försämrats mer kan härledas till flera insatser under läsåret. Bland annat har skolan haft veckovisa uppföljningar på gymnasieprogrammen, där elevgrupper identifierats som haft särskilda behov av närundervisning. Även

1

Avser antal elever som tog examen av antalet elever som tog examen eller fick studiebevis och läst minst 2 500 gymnasiepoäng
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mentorsrollen har utvecklats och fler elever med särskilda behov har tidigt uppmärksammats. Slutligen har insatser under vårterminen för att kompensera elever som missgynnats
av distansundervisningen genomförts genom bland annat lovskola och extra undervisning.
Inom regionen bedrivs även ett strukturerat arbete med studievägledning, skola- och arbetsliv som hela skolans ansvar samt att hjälpa elever med välunderbyggda val. Det kommunala aktivitetsansvarets uppdrag samt arbetsmarknadsinsatser som bedrivs har också positiv påverkan på måluppfyllelsen. Under perioden har även arbetet med Valideringslyftet
initierats och att utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd är delvis genomfört.
Kompetensrådet har strukturerats i ett operativt och strategiskt råd. Det operativa rådets
medlemmar utgörs primärt av utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka
samverkan mellan skola- och arbetsliv och goda exempel är Teknikcollege och projektet
Alla behövs på Gotland. Ett arbete sker även med planeringen av utbud och inriktning för
regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning samt etablering och utveckling av ett
lärcentrum.
Ungdomsenheten inom regionen har som uppdrag att möjliggöra för unga människor att
ha en meningsfull fritid. Under året har de fokuserat på två aktiviteter. Enheten har haft utökad verksamhet för HBTQIA+ besökare och en utbildningsinsats för personal inom
samma område. Utöver detta har enheten samarbetat och erbjudit jag-utvecklande gruppverksamhet till elever i regionens högstadieskolor under skoltid.
Framåt planerar Uppsala universitet Campus Gotland en utbildningsinsats för förstelärare;
"Processledarskap och skolutveckling" med en planerad start ht-22. Arbete sker även för
att ytterligare etablera samarbete med lärarutbildning. Aktiviteter som Verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), kontaktlärare och forskar-lärarsamverkan är under utveckling.
Samarbetet med Wisbygymnasiet kan förbättras avseende lärarresurser men även lokaler.
Utifrån Vuxenutbildningens perspektiv vore det önskvärt med ett utökat samarbete för att
på så sätt kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud. En samverkan vore även önskvärd
med gymnasieskolans introduktionsprogram där det skulle finnas samverkansvinster genom
att erbjuda yrkespaket där såväl elever från gymnasieskolan som vuxenutbildning skulle
kunna ingå.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

2020

2019

Jämförelse

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel
(%)

Alla

83

66

-

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

35
41
31
72
77
68
37
45
30

34
44
26
69
72
66
36
44
29

38
44
25
71
75
68
44
51
38

77
74
79

81
82
80

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
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Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Alla
kvinnor
män

2021

Tabell 11: Indikatorer mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
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Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor

Med tanke på målets komplexitet kommer arbetet behöva fortsätta enträget under flera år, i
samverkan med andra aktörer på Gotland, för att målet ska nås. Pandemins konsekvenser
på folkhälsan kan också bli allt större i takt med att den sträcker sig ut över tid.
Under perioden har många aktiviteter gjorts i förvaltningarna som bedöms ha positiv inverkan på måluppfyllelsen. Regionen har övertagit ledning av forum för Social välfärd som tidigare initierats av Länsstyrelsen och som utgör ett forum för samverkan mellan regionen
och andra viktiga samhällsaktörer.
Fler och tydligare aktiviteter ses i nämndernas verksamhetsplaner i år än tidigare, många i
samverkan mellan olika verksamheter. Genom god kvalitet i regionens verksamheter påverkas människors hälsa och barns uppväxtvillkor dagligen. Det är en utmaning att fortsätta
utvecklingen för aktiviteter som tydligt fokuserar på förflyttning mot målet, som är relaterade till grunduppdragen. Det behövs ett lärande kring hur det kan göras. Under perioden
har kunskapen om detta ökat på ledningsnivå, genom workshops i regionens interna forum
för social hållbarhet. Ett tydligt exempel på förbättringsarbete utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt är kultur- och fritidsavdelningens ökade fokus på att utifrån statistikunderlag
anpassa sin verksamhet för att nå invånare med störst risk för ohälsa och utanförskap. De
har exempelvis påbörjat planering för utökad mobil och uppsökande biblioteksverksamheten för personer i befolkningen som enligt statistik inte utnyttjar verksamheten i någon
större utsträckning.
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Under perioden har flera aktiviteter, med positiv påverkan på måluppfyllelsen, gjorts inom
regionens samverkansstrukturer mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det är till exempel arbetet att visa
vårdnadshavare vilket stöd de kan få från regionens olika verksamheter för deras barns utveckling, samarbete kring problematisk skolfrånvaro, kunskapshöjande insatser om samordnad individuell plan (SIP för personer som behöver insatser både från hälso- och sjukvård och socialtjänst) och att säkra sammanhållen vård och omsorg vid utskrivning från lasarettet. Nämnda förvaltningar har tillsammans med regionstyrelseförvaltningen också arbetat för att ta fram en lokal målbild och färdplan för omställningsarbetet God och Nära
Vård, som även beslutats politiskt. Det är ett viktigt steg för ökat fokus på hälsofrämjande
och förebyggande arbete. Inom omställningsarbetet har planering påbörjats för att barnoch elevhälsan ska förstärkas med ytterligare en profession, fysioterapeut.
Andra exempel på genomförda aktiviteter för hälsofrämjande och förebyggande arbete är
framtagande av övergripande elevhälsoplan för skolan, friskvårdstimme för studerande på
folkhögskolan, utbildning av ANDT2-coacher i verksamheter som arbetar med barn- och
ungdomar, tydligare rekommendationer om fysisk aktivitet som alternativ i läkarnas lista på
rekommenderade läkemedel. Vidare har utbildningsinsatser gjorts om hälsofrämjande arbete för medarbetare i sjukvården. Inom ramen för operativt samverkansforum (OSF) har
regionen tillsammans med polisen genomfört fokusgrupper med unga kvinnor om droganvändande och utifrån det tagit fram utbildningsmaterial till vårdnadshavare. Regionövergri-

2

ANDT: Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak
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pande och internt inom flera förvaltningar pågår utbildning av medarbetare och befolkningen i Första hjälpen till psykisk hälsa. Under perioden har flera verksamheter ställt om
till digitala lösningar för utbildning av medarbetare, information om levnadsvanor till befolkningen och möten med exempelvis patienter, för att hålla i det förebyggande arbetet
trots pandemirestriktioner.
Många aktiviteter har utformats för att nå personer med sämst förutsättningar för god
hälsa. Ett exempel är projektet hälsobalansskola för personer med pågående insatser inom
enheten för arbetsliv och etablering, i samarbete med hälso- och sjukvården. Andra exempel är utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbete för likabehandling i sina verksamheter och beredning till politiken om åtgärder för att öka likvärdigheten i skolorna. Ytterligare exempel är att medarbetare utbildats om barnrätt inom socialförvaltningen och i hälsooch sjukvården, kulturskolan har arbetat aktivt för att nå underrepresenterade elevgrupper.
Samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och film på Gotland har möjliggjort att ungdomar producerat film riktad till personer som bor på öns äldreboenden. På biblioteken
har surfplattor lånats ut till personer från 65 år. Ungdomsavdelningen inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har inrättat en fältgrupp som på kväller, helger och nätter möter
ungdomar i offentliga miljöer. Socialförvaltningen har gjort olika insatser, till exempel ihop
med polisen, för att förbättra kontakten med våldsutsatta och våldsutövare. Vid iordningsställande av Gotlands största park, Honnörsparken i Visby har arbete gjorts för att skapa en
plats för alla, med balans mellan natur, avslappning, liv och rörelse.
Många omställningar har också gjorts av verksamheterna för att motverka pandemins konsekvenser för de personer i utsatt situation som riskerade att drabbas mest. Exempelvis har
deltagarna i socialförvaltningens dagliga verksamhet erbjudits en meningsfull sysselsättning
till skillnad från många andra kommuner och regioner som helt stängt ner verksamheten.
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Som ett led i arbetet att påverka förutsättningar för god hälsa för personer i socioekonomisk utsatt position har en utredning om regionens arbetsmarknadspolitiska arbete redovisats under perioden. Utifrån den har arbete påbörjats för en omorganisation som ska leda
till ökad samordning av regionens resurser inom området. En förstudie har också påbörjats,
med syfte att underlätta för gotländska aktörer att söka EU-medel för projekt som handlar
om att stödja personer till sysselsättning, som har psykisk ohälsa och står långt från arbetsmarknaden.
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Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

Alla
kvinnor
män
65-84 år

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i
kommunen, antal/100 000 inv
Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall

2021

2020

2019 Jämförelse

17
14
20
31

-

17
16
19
31

81
77
67
87
10
13
8

34
8
8
8

114
10
11
8
8
7
8

Alla
kvinnor
män

60
-*
-*

-

59
55
62

Alla
kvinnor
män

64
60
66

-

69
67
72

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

77
74
82
397
279
118

452
324
128

80
78
82
-

Alla
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

76
70
82

Tabell 12: Indikatorer mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor
*Underlaget är för litet för att kunna redovisa, sekretess

Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Målet har även under 2021 till stor del påverkats av den pågående pandemin. Pandemin har
dock medfört att flera förvaltningar har aktiverat sina krisplaner och upptäckt behov av revidering och utveckling. Pandemin har varit drivande inom vissa delar av målet bland annat
identifiering av samhällsviktig verksamhet samt samordning av kriskommunikationsåtgärder.
Region Gotland medverkar i Utvecklingssatsning Totalförsvar (UT) där ett särskilt utvecklingsarbete genomförs inom vattenverksamhet och socialtjänst. Inom vattenverksamhet så
har arbetet redan lett till beredskapshöjande och sårbarhetsreducerande åtgärder.
Under perioden har även åtgärder genomförts för att förbättra regionens ledningsförmåga.
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Inom målet har det identifierats ett stort behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser för
att höja förmågan och ha en god beredskap för att hantera framtida samhällsstörningar och
stärka den civila beredskapen.
Pandemin har gett ett stort fokus på målet och utvecklingsbehovet inom området bedöms
som stort för att under perioden uppfylla målet.
Utbildningsinsatser krävs bland annat inom risk- och sårbarhetsanalyser inklusive kontinuitetsplanering, krisplanering inklusive kriskommunikation och framförallt samordning mellan förvaltningar samt inom säkerhetsskydd.
Efter utbildningsinsatserna behövs genomförande av regelbunden övningsverksamhet.
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Planeringen måste samordnas/integreras med arbetet med civilt försvar utifrån den försvarspolitiska inriktningen där Gotland utpekas som ett viktigt strategiskt område.
Detta måste samordnas med andra aktörer inom vårt geografiska område.
Indikatorer* jämförelse med riket
Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå
inom Region Gotland (antal)
Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)
Uppdaterade risk och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd
har genomförts (ja/nej)

Kön

2021

2020

2019

Alla

3

-

Alla

5 av 6

-

Alla

3 av 6

-

Alla

Ja

-

Tabell 13: Indikatorer mål 3 Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Målområde Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur
viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en
ökad befolkningsmängd.
______________________________________________________________________
Mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder

Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och
deltidsgotlänningar som bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar. Arbete pågår
även med att utvärdera huruvida ett större Leader-projekt skall sökas. Även en kommunikativ insats med samverkan mellan arbetsgivare på ön utvärderas, med målet att stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön. Tätt kopplat till projektet genomfördes även två seminarier under Almedalsveckan, med ämnet ”Är landsbygderna det nya
svarta?”.
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Varumärkesplattform är framtagen och godkänd i regionfullmäktige, och implementeras
bland annat genom gotland.com, men även genom att skapa samverkan med aktörer på
Gotland.
Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I
detta arbete inkluderas verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där företag och andra aktörer kan marknadsföra sin egen verksamhet, men även ta del av marknadsföringsmaterial. I samband med lanseringen har även annonser visats för att stärka varumärket och driva trafik till gotland.com.
Den nya gotland.com, ger även nya möjligheter att fyllas med innehåll som ytterligare inspirerar och stärker bilden av den gotländska arbetsmarknaden. Kommunikativa insatser genomförs under hösten/vintern 2021-22. Sammantaget kommer detta stärka möjligheterna
till rekrytering för alla och bidra till att fler människor i arbetsför ålder väljer att flytta till
Gotland.
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Indikatorer jämförelse med riket

Kön

2020

2019

Jämförelse

Antal personer 20-64 år

Alla
kvinnor
män

2021

32 095
15 916
16 179

32 069
15 864
16 205

-

Demografisk försörjningskvot
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Alla
Alla
kvinnor
män

0,87

0,86
80
81
80

0,77
79
78
80

Tabell 14: Indikatorer mål 4 Ökad befolkning i arbetsför ålder

Mål 5: Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland

Region Gotland har fortsatt arbetet med stödinriktade insatser för att underlätta för företag
som drabbats av pandemins effekter. Ytterligare två stödpaket har tagits fram i bred samverkan både inom regionen och i dialog med näringslivets företrädare. Ett nytt företagsstöd
med fokus på omställning och hållbar tillväxt har etablerats och är nu sökbart för små och
medelstora företag. I början av året formaliserades samverkan mellan företagsfrämjande aktörer för att stödja etableringar och företagsutveckling, även det som ett led i insatser för
att stimulera det gotländska näringslivet att ta nya tag och skapa hållbar tillväxt. Engagemanget inom regionens förvaltningar för att stödja drabbade företag har varit stort och har
uppskattats av näringslivet företrädare.
Ett näringslivsprogram och klimat, energi och miljöprogram för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin är under framtagande. Genomförandeprogrammet avser perioden 2022 – 2027 och processen för framtagandet bygger på samhandling med offentliga
organisationer och relevanta aktörer och organisationer från hela Gotland. Genomförandeprogrammen planeras klart för beslut i slutet av året. Parallellt med framtagandet av genomförandeprogrammen tas en strategi för smart specialisering fram. Strategin skall ligga
till grund för hur Gotlands styrkeområden skall prioriteras och utvecklas med gemensamma resurser och kunskap samt givna förutsättningar.
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Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för att utveckla samarbetet med näringslivet med fokus på kompetensförsörjningsfrågor pågår. Rådande situation har medfört
en omprioritering mot ett löpande analysarbete för att följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation och behov av kompetensomställning. Tempot i det fortsatta arbetet med
strukturförändringarna beräknas öka under slutet av året.
En arbetsmodell för landsbygdsutveckling är under framtagande och beräknas klar vid årets
slut. Arbetet med att stödja utvecklingsarbetet genom framtagandet av lokala utvecklingsplaner (LUP) har fortlöpt och omfattar numer även Fårösund. Dialog med föreningarna i
Klintehamnsområdet har påbörjats inför en kommande LUP-process. Ett nytt Leader program är under framtagande och organisationen Leader Gute skriver tillsammans med Region Gotland fram en lokal utvecklingsstrategi som skall gälla under programperioden
2023-2027.
I det interna förbättringsarbetet med bemötandekulturen riktas ett större ansvar mot chefer
och kommunikatörer i alla led inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av metoder och verktyg för att driva förändringsprocessen samt implementering av fem principer. Under året genomförs workshop för att stödja berörda enheters processer. Arbetet avgränsas till tjänstepersoner som har täta företagskontakter (TKF, SBF och
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RSF). Sammantaget har effekterna av pandemin och de resursprioriteringar som beslutats
påverkat tempot i förändringsprocessen negativt.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Företagsamhet, andel (%) Kvinnor
Företagsamhet, andel (%) Totalt
Företagsamhet, andel (%) Unga

Alla
Alla
Alla

2021

2020

2019

Jämförelse

10,9
17,2
6,1

8
13
5

Nettoutveckling, antal företag

Alla

381

-

Nystartade företag/1000 invånare, antal

Alla

12

12

12

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande

Alla

67

68

74

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs
undersökning (1-6)

Alla

2,9

2,9

3,4

Tabell 15: Indikatorer mål 5 Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland

Mål 6: Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Bostadsmarknaden är fortsatt påverkad av pandemins effekter, vilket avspeglar sig i prisökningen på bostäder på Gotland. En större andel familjer flyttar från storstäderna till landsbygden och i och med att allt fler arbetar hemifrån söker många en större bostad. Den
största procentuella prisökningen ses på stora villor och mindre gårdar inom tre mils radie
från Visby. Köparen är ofta en familj från fastlandet som valt att bosätta sig på Gotland.
Utbudet av villor är litet i Visby med omnejd, vilket lett till att marknaden för obebyggda
tomter är mycket stor. Det kostar lika mycket eller mindre att bygga nytt som att köpa befintligt.
När det gäller fritidshus har efterfrågan stigit markant och är nu större än utbudet, vilket
troligen är en effekt av pandemins begränsningar när det gäller till exempel möjligheten till
utlandsresor. Detta har drivit upp priserna och som en följd av detta har även efterfrågan
på obebyggd mark för fritidshus ökat.
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Region Gotlands projekt Brodösen på Terra Nova är i slutfas och samtliga 38 villatomter
såldes på oväntat kort tid. När det gäller byggandet av hyresrätter är det fortsatt svårt att få
marknaden att tillskapa fler hyresrätter, detta gäller både i Visby och på landsbygden. Projekt dubbel markanvisning, som är ett försök från Region Gotlands sida att skapa fler hyresrätter på landsbygden, befinner sig i en genomförandefas där bygglov nu beviljats för
samtliga tre ingående fastigheter i Visby, Klintehamn och Hemse och därmed har dessa
avyttrats till exploatören. Efter sommaren har projekt Romapaketet startats upp, vilket
kommer att ge möjligheter för nya bostäder i Roma. Regionstyrelsen har också godkänt att
mark för bostäder i Fårösund får direktanvisas till en privat fastighetsutvecklare. Detta öppnar för tillskapandet av cirka 20 nya hyresbostäder centralt i Fårösund.
Under första halvåret har inga nya detaljplaner med bostadsändamål antagits. I pågående
planarbete möjliggörs dock för ytterligare cirka 2 100 nya bostäder För samma tidsperiod
har startbesked beviljats för 115 bostäder varav samtliga i småhus. Av dessa utgörs 81 av
fritidsbostäder.
Den nya programhandlingen Regional utvecklingsstrategi är antagen och ett arbete med att
ta fram genomförandestrategier har påbörjats. En prioritering i Regional utvecklingsstrategi
är Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning och ett genomförandeprogram för prioriteringen är under framtagande.
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Flera förvaltningar är involverade i arbetet med den nya översiktsplanen och ett samrådsförslag är framarbetat och ska gå ut på samråd under hösten 2021.
VA-avdelningen har under året implementerat en intern arbetsgrupp som svarar på planremisser och exploateringsförfrågningar inom fastställd remisstid via regionens ärendesystem
så att Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess upplevs smidig både internt och externt.
Detta är en viktig parameter för bostadsbyggandeprocessen då förutsättningarna för vatten
och avlopp är en avgörande faktor.
En gemensam beredning med presidierna för regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden har införts efter sommaren och är ett formellt forum i syfte att gemensamt prioritera projekt och budget, strategiska frågor samt synkronisera verksamhetsplanering och kommunikation avseende frågor som rör samhällsbyggnadsprocessen.
Det pågår ett omfattande arbete inom flera förvaltningar som styr mot målet och målet bedöms delvis vara uppfyllt. Det krävs dock ett fortsatt aktivt arbete med nya detaljplaner och
markanvisningar för bostadsändamål samt riktade insatser för ett ökat bostadsbyggande utanför Visby.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal
Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål,
antal

Alla
Alla

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

Alla

2021*

2020

2019

76

113

42

3

16

115

214

204

Tabell 16: Indikatorer mål 6 Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
*Avser perioden januari - juni

Målområde Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
______________________________________________________________________

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar

Målet innebär att regionens verksamheter ska bidra till kontinuerliga utsläppsminskningar
av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Senaste
utsläppsstatistiken, för hela Gotland 2019, visar att de klimatpåverkande utsläppen inte
minskar. För regionens verksamheter går utsläppsminskningen långsamt. Målet i den nya
regionala utvecklingsstrategin är klimatneutralitet 2040. Vägen dit är beroende av samhandling och omställning och stakas nu ut i genomförandeprogram, i arbetet med ny översiktsplan och särskilt för styrkortsmålet även i underlaget till nationell plan för Fonden för rättvis
omställning, där Gotland är en av de regioner som får en territoriell omställningsplan, för att
få möjlighet att ta del av fonden. Tidvis under året har regionen bidragit intensivt i Tillväxtverkets arbete med detta.
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För regionens verksamheter är transporterna, som till stor del ännu är fossilbränsleberoende, det som är mest angeläget att ställa om, men en stor del indirekta fossila utsläpp orsakas av allt engångsmaterial av plast. Att försöka hitta alternativ av förnybar råvara i de hygienprodukter som behövs inom vård och omsorg, är svårt, men ett miljömål för många regioner och hos oss särskilt i den nya Miljöhandlingsplan som Socialförvaltningen arbetar
med.
Teknikförvaltningen rapporterar om ett aktivt arbete med dataunderlag till en koldioxidbudget för Region Gotland och ger samtidigt exempel på konkreta åtgärder för minskat klimatavtryck som upphandlingskrav och fordonsbyten. Under året har även en ny solcellsstrategi för egna fastigheter arbetats fram.
I nämndernas rapporter för delår två, finns knappt några konkreta mätresultat för minskade utsläpp, dessa brukar mätas på helår. Noteras kan att måltidsförsörjningen rapporterar
ytterligarare något sänkt koldioxidkvot, CO2e per kg/inköpta livsmedel, delår 2 (hela regionen), vilket tyder på fortsatt positiv trend.
IT-avdelningen rapporterar att infrastruktur och tjänster i form av Zoom och Skype finns
på plats och utnyttjandet ökar hela tiden. Att arbeta i de digitala mötesverktygen hör numera till vardagen. Verktyg finns nu på plats också för workshoparbete, men här finns kvar
att göra för att öka kompetensen i användandet. Under februari 2021 genomfördes nästan
12 000 digitala möten, motsvarande siffra februari 2020 var 103.
För Kollektivtrafiken gäller att den ska ha körts på 100 procent fossilfritt hittills för hela
2021, eftersom avtalet som trädde i kraft 2020, innefattar krav på 100 procent förnybara
drivmedel och att 70 procent av fordonen ska gå på biogas, men under pandemin har resandet med kollektivtrafiken minskat drastiskt, ännu saknas uppgifter på hur stor del av resandet som minskat tack vare hemarbete och hur stor del som ersatts av bilresor, för att
undvika att möta andra i kollektivtrafiken.
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Regionens el- och värmeförsörjning till egna fastigheter har ett mycket lågt klimatavtryck,
efter flera års aktivt arbete med energioptimering, köp av förnybart producerad el och
mycket tack vare att fjärrvärmen på Gotland numera är helt fossilbränslefri. Ändå är fortfarande inte oljepannorna helt borta ur värmeförsörjningen. Fastighetsförvaltningsavdelningen anger främst skolverksamhetens obeslutsamhet om lokaler som förklaring; det går
inte att dimensionera nya värmesystem i lokaler innan det är klart vilken omfattning det ska
vara på verksamheten för en tid framöver. Reservkraft är ett annat område där fossila
bränslen ännu används.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA
Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)

Alla

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland

Bensin, m3
Biodiesel, m3
Biogas, ton
Diesel

2020

2019

Jämförelse

Alla

159

163

-

Alla

79

80

-

79

42

91

30
8
91
597

38
1
125
708

-

Alla
Alla
Alla
Alla

2021*

100

Tabell 17: Indikatorer mål 7 Gotlands klimatavtryck minskar
*Avser perioden januari - augusti
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Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Region Gotlands arbete för att nå målet är fördelat på många ansvarsområden. Tydligaste
och mest synliga uppdraget har tekniska nämnden som VA-huvudman, men även andra
nämnder bidrar genom sina förvaltningar med viktiga delar genom tillsynsverksamhet, samhällsplanering, skola, kommunikation samt samordning och ansvar för externa samarbeten.
Ett rekordhögt antal besökande till Gotland bidrog starkt till att sommarens vattensituation
blev ansträngd, framför allt på semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö, Ljugarn och Östergarnslandet. Transport av vatten fick därför ske till Fårö och Åminne och Fårö blev utan
vatten ett fåtal gånger. Teknikförvaltningen betonar att alla dessa orter är känsliga för störningar och att man kommer göra analyser för att hitta förbättringar inför nästa år.
En av teknikförvaltningens utmaningar för måluppfyllelse är att jämka samman behov, investeringsbudget och tillgängliga personella resurser, samtidigt som en långsiktigt hållbar
VA-taxa ska kunna behållas. Under perioden har exempelvis en omdisposition skett när det
gäller reinvesteringsmedlen, där ledningssträckorna Garda-Ljugarn och Sanda-Västergarn
prioriterats. Ett antal andra, också angelägna reinvesteringsprojekt, har därmed flyttats
fram. Efter tillkomsten av Åminne vattenskyddsområde i april har inga nya vattenskyddsområden tillkommit under perioden.
Ett internt råd för innovationsarbetet inom vatten- och avloppsverksamheten har tillskapats i enlighet med en av VA-planens delplaner. Inom rådet diskuteras hur innovationsarbetet inom VA-området kan öka och hur arbetet inom teknikförvaltningen bäst kan synkroniseras med angränsande verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Finansieringsmöjligheterna från statens sida har ökat markant de senaste åren.
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Tillsynsarbetet när det gäller enskilda avlopp inom ”Klart vatten” fortsatte under perioden.
Baserat på erfarenheten från de 72 socknar där samtliga fastighetsägare med enskilt avlopp
kontaktats, uppskattar förvaltningen att 72 procent av öns 13 600 enskilda avlopp för närvarande är godkända. Samhällsbyggnadsförvaltningen startade också tre nya projekt för att
förbättra kunskapen om och processerna kring grundvatten och tillståndsgivning, speciellt
när det gäller bygglov. Syftet med de tre statligt finansierade projekten är ytterst att bidra till
måluppfyllelse. Förvaltningen uppger också att man mer regelbundet än tidigare samarbetar
med teknikförvaltningen, bland annat genom att man tillsammans tagit fram ett GIS-verktyg (geografisk informationssystem) för att underlätta bedömningar.
Regionstyrelseförvaltningen bidrar till måluppfyllelse genom aktivt deltagande i en mängd
vattenrelaterade grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet.
Bland annat kan nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen, Blått centrum
Gotland, det interna VA-innovationsrådet samt länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp.
Vattenperspektivet har också bevakats i processer för såväl ny översiktsplan som i det genomförandeprogram för klimat, miljö och energi som är under framtagande.
Under perioden kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag, bland annat när det gäller företagets miljökonsekvensbeskrivning som i sin tur bland annat ska beskriva hur den tänkta
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brytningen kommer påverka grundvattnet. Beslutet fick omedelbart stort medialt genomslag. För måluppfyllelse är det viktigt att Gotlands grundvattentillgångar inte försämras,
varken kvantitativt eller kvalitativt.
Socialförvaltningen nämner att man lyfter frågan kring dagvatten i alla de byggnadsprojekt
som förvaltningen går in i tillsammans med teknikförvaltningen. Tank för dagvatten kommer att finnas på den nya korttidsenheten i Visby.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

2021

2020

2019

Jämförelse

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)

Alla

63*

58

58

-

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

Alla

72**

71

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Alla

79**

76

72

72

-

Tabell 18: Indikatorer mål 8 Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
*Preliminärt resultat för året
**Avser augusti

Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

De tre målen för ekologisk hållbarhet kan delvis överlappa varandra. Under hållbara val följer vi upp att regionens verksamheter, utöver att bidra till minskad klimatpåverkan, också
ska bidra till giftfria kretslopp, att den cirkulära ekonomins betydelse ökar och att naturen
brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
I augusti presenterade IPCC3 (FN:s klimatpanel) en ny rapport om klimatförändringar, den
gör det tydligt att klimatfrågan måste vara den högst prioriterade frågan i alla sammanhang
för att klara även de övriga hållbarhetsmålen. Det visar också att regionfullmäktiges beslut
att erkänna klimatnödläge behöver få genomslag i form av konkreta åtgärder.
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För att nå ut till gotlänningarna med hållbara val i energiomställningen är nu nystartade
Energicentrum Gotland den självklara noden för samverkan och information, där finns
rådgivning och därifrån ska goda exempel på energiomställning kommuniceras. Regionen
har också ett stort ansvar för att i skolan bidrar till att höja kunskapen om vad som är hållbara val vilket ingår i läroplanerna. Hur arbetet sker och med vilka aktiviteter rapporteras
inte. Några skolområden rapporterar kortfattat om hur de arbetar med miljö och hållbarhet.
Under våren 2021 har samhällsbyggnadsförvaltningen presenterat rapporten Ekosystemtjänstkartering i Fårösund, Lärbro, Slite, Visby, Roma, Klintehamn, Hemse och Burgsvik.
Den är en del av förvaltningens arbete med grönstrukturplan, som i sin tur bidrar positivt
till arbetet med ny översiktsplan och ska vara ett stöd för bebyggelseutveckling, markanvändning och förvaltning på ett hållbart sätt i enlighet med internationella Agenda 2030mål, nationella liksom regionala miljökvalitetsmål samt nationella friluftslivsmål.

3

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group 1 report on the physical science basis of the sixth assessment,
August 9th, 2021
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Teknikförvaltningen genomför flest upphandlingar av regionens förvaltningar och rapporterar att hållbarhetsaspekter redan har inarbetats i upphandlingsunderlag, men att kunskapen om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt. Inom regionstyrelseförvaltningen fanns planer på att under året utreda hur klimatkraven vid upphandlingar ska
kunna stärkas, utreda ansvars- och rollfördelning för hållbarhetskrav i upphandlingar med
mera, men det har ännu inte visat resultat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året
sökt och beviljats medel från Formas för att tillsammans med RISE driva en innovationsidé
om hur Region Gotland kan utveckla hållbara geodata som kan indikera hållbart byggande
med hjälp av en digital karta.
Förskrivningen av antibiotika är en viktig möjlighet inom sjukvården, men kan ge allvarliga
effekter på ekosystemen vid hög användning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfter även
i år fram arbetet med minskad förskrivningen av antibiotika som ett av de viktiga hållbarhetsvalen, för att antibiotika ska finns tillgänglig när den behövs, men inte bidra till ökad
antibiotikaresistens eller spridas i naturen. Under det senaste året, augusti 2020 – juli 2021
har det nationella målet för minskad antibiotikaförskrivning även nåtts på Gotland. Under
augusti 2020 till juli 2021 var förskrivningen 242 recept per 1 000 invånare. Att jämföra
med 275 recept per 1 000 invånare perioden innan. Nationellt mål är högst 250 recept/1
000 invånare och år. Det egna målet om 7 procent minskning jämfört med samma period
föregående år är också uppnått, dock har Gotland fortfarande högst förskrivning i Sverige,
tandvården undantagen.
Bland övrigt nämns att röntgen har sett över användning av kontrastsprutor och sjukhusapoteket sett till varuflödet för att minska kassation av läkemedel. Från några förvaltningar,
däribland sjukvården, finns önskan om gemensamt kemikaliehanteringssystem. Teknikförvaltningen har som mål att vara pilot för ett sådant i regionen, men har ännu inte inlett åtgärden. Teknikförvaltningen rapporterar att arbetet med återföring av REVAC -certifierat
avloppsslam till åkermark utvecklas positivt, förutsatt att avloppsslammet är så rent att det
utan risk kan användas på åkermark, så är det ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.
REVAC-certifieringen innebär ett uppströmsarbete för att säkerställa slammets kvalitet.

Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2ekv/inv

Alla

Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

Alla

2021*

1,8

2020

2019

Jämförelse

1,8

1,8

2,3

2,3

2,3

-

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Tabell 19: Indikatorer mål 9 Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
*Avser perioden januari – augusti
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Målområde Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
______________________________________________________________________
Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen

Inom de flesta förvaltningar pågår aktiviteter för att öka tillgängligheten. Framför allt genom att utveckla e-tjänster, hemsidor/webbtillgänglighet och appar. Många anger att pandemin har ökat på utvecklingstakten. ”Alltid öppet”- appen inom hälso- och sjukvården har
gjort att patienter kan träffa läkaren online. Telefontillgängligheten inom primärvården för
våren 2021 är något högre än hösten 2020, men den är fortfarande lägre än under 2019.
Detta förklaras av det ökade antalet samtal till vårdcentralerna som pandemin och vaccinationsarbetet medfört.
Den senaste servicemätningen genomfördes hösten 2020. Då besvarades 46 procent av telefonsamtalen inom en minut vilket var något högre än förra mätningen, men lägre än snittet för deltagande kommuner som låg på 56 procent. Av den e-post som skickades till kommunen besvarades 81 procent inom en arbetsdag, vilket är en förbättring men även det
lägre än deltagande kommuner. Flera av förvaltningarna hade 2020 förbättrat sitt resultat,
som till exempel grundskolan och gymnasiet där 100 procent av all e-post besvarades inom
en dag.
Viktiga framgångsfaktorer för att öka telefontillgängligheten är arbetet med att utveckla den
gemensamma kundtjänstfunktionen genom nära samverkan mellan kundtjänsterna (regionupplysningen, kundtjänst inom TKF och SBF). Det är även viktigt att fortsätta utveckla ett
nära samarbete mellan regionupplysningen och övriga förvaltningar så att man där kan
svara på enkla medborgarfrågor. Teknikförvaltningen har vidareutvecklat appen felanmälan, vilken effektiviserar flödet mellan anmälan och åtgärd.
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Flera förvaltningar har arbetat med att uppdatera sin information på gotland.se. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt arbete lyft fram e-tjänster och skrivit om texter till klarspråk. Regionstyrelseförvaltningen har utvecklat ”Mina sidor”, som är en personlig portal
för medborgaren, där personens samtliga ärenden med Region Gotland ska samlas. Arbete
pågår hos förvaltningarnas verksamheter för att fylla Mina sidor med innehåll.
En förutsättning för att påverka upplevelsen av regionens tjänster är att tillgängligheten utvecklas tillsammans med användarna. Inom socialförvaltningen pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att skapa ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares
behov. Ett exempel är att medborgare har bjudits in att delta i arbetet med ny webbsida.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har inventerat behoven av nya kommunikationsvägar genom dialog med intresseföreningar och fokusgrupper.
Vid årsredovisningen 2020 bedömdes målet ej uppnått men många aktiviteter och satsningar har genomförts under perioden för att förbättra resultatet. Ytterligare steg behöver
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dock tas vad gäller regionens kunskap kring att sätta upp adekvata och konkreta aktiviteter
som leder till måluppfyllelse. Detta bör göras genom en analys av nuvarande resultat samt
identifiering av vilka arbetssätt som kan påverka resultaten i positiv riktning.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Andel som får svar på epost inom en dag, (%)*
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga, (%)*
Kontakt med primärvården samma dag telefontillgänglighet (%)

Alla

Nöjd MedborgarIndex Bemötande, tillgänglighet***

Alla

2021

2020

2019

Jämförelse

Alla

81

80

87

Alla

46

44

56

88

97

87

50

-

55

92**

Tabell 20: Indikatorer mål 10 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
* Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK
**Avser vårens mätningar
*** Jämförelse med deltagande kommuner i medborgarundersökningen

Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta

Inom flera förvaltningar pågår aktiviteter för att göra de som nyttjar tjänsterna medskapande på olika nivåer, men pandemin har försvårat samverkan med medborgare som av
olika orsaker inte är digitala. Det ”digitala utanförskapet” har därför särskilt uppmärksammats för att stärka förmågan och skapa likvärdiga förutsättningar. Ett exempel är att biblioteken tillhandahåller surfplattor för utlåning och support till medborgare över 65 år.
Socialförvaltningen har tagit hjälp av medborgare i utvecklingen av en e-tjänst. Representanter från pensionärsrådet deltog i utvecklingsarbetet av e-tjänsten för att se till att tjänsten
är anpassad utifrån medborgares behov och språkbruk. Förvaltningen har även tillsammans
med utförare och brukare på LSS-boende samverkat i ett remissvar. Brukarna har bidragit
med reella beskrivningar av sin upplevda situation för att konkretisera betänkande och utredning.
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Hälso- och sjukvården har arbetat aktivt för att öka patientsäkerheten genom utbildningssatsningar till medarbetare, för att öka kunskapen kring dataskyddslagen och journalsäkerhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar enligt tjänstedesignmodellen för att öka kvaliteten på förvaltningens tjänster. Teknikförvaltningen har fört uppskattade brukardialoger
inför kommande lekplats i Roma.
Ett sätt att ta tillvara kunskap och erfarenhet hos de som tar del av våra tjänster är att uppmana till att lämna in synpunkter. Det är därför positivt att antalet inkomna synpunkter till
regionen ser ut att öka och att de flesta förvaltningar arbetar systematiskt med sin synpunktshantering, som en del i förbättringsarbetet.
Bemötande i telefon mäts i servicemätningen. Senaste mätningen genomfördes hösten
2020 och visade att i 81 procent av telefonsamtalen till Region Gotland bedömdes bemötandet som gott. Resultatet var en liten försämring jämfört med tidigare mätning men ungefär i nivå med deltagande kommuner. Det fanns dock stora variationer mellan förvaltningarna.
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Några förvaltningar har kommit långt i att förändra sin kultur så att de som använder deras
tjänster görs medskapande i utvecklingen. För att uppnå detta mål och skapa god kvalitet
måste samtliga förvaltningar utveckla arbetssätt där man gör sina kunder medskapande på
olika nivåer. Från den individuella nivån till enhets-, avdelnings-, förvaltning- och regionnivå. Satsningar för att systematiskt arbeta med ett gott bemötandet bör göras inom samtliga förvaltningar.
Vid årsredovisningen 2020 bedömdes målet ej uppnått men många aktiviteter och satsningar har genomförts under året för att förbättra resultatet. Ytterligare steg behöver dock
tas vad gäller regionens kunskap kring att sätta upp adekvata och konkreta aktiviteter som
leder till måluppfyllelse. Detta bör göras genom en analys av nuvarande resultat samt identifiering av vilka arbetssätt som kan påverka resultaten i positiv riktning.
Indikatorer jämförelse med riket
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, Brukaren får bestämma om saker
som är viktiga, andel (%)

Brukarbedömning individ och familjeomsorg totalt, inflytande, andel (%)

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)*
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index

Kön

2020

2019

Jämförelse

Alla
kvinnor
män

80
79
80

-

73
75
75

Alla
kvinnor
män

85
89
88

92
86
93

85
85
85

Alla

51

-

49

Alla

81

86

84

-

78
80
77

80
79
81

Alla
kvinnor
män

2021

Tabell 21: Indikatorer mål 11 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
* Jämförelse med deltagande kommuner i medborgarundersökningen

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

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Arbetet med att kartlägga, förbättra och effektivisera verksamhetsprocesser har fortsatt under perioden. Detta görs inom samtliga förvaltningar och processmognaden har ökat. Genom att följa och analysera processresultat som produktions mått, ledtider och ekonomiska
mått kan processens effektivitet säkras och förbättras, det vill säga att verksamheten ger
”rätt” insats, i ”rätt” tid till ”rätt” kostnad. För att också säkra att processen är av god kvalitet behöver även mottagarens upplevelse av nöjdhet följas.
Inom hälso- och sjukvården är patientsäkerheten en viktig del av kvalitetsarbetet. Under
perioden har särskilt fokus legat på att säkerställa att patienter utreds för cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Följdverkningar av pandemin medförde under 2020 att det
förekom cancerpatienter med försenad diagnos. Trots detta så var Region Gotland bäst i
riket när det gällde att uppnå angivna ledtider för utredning i standardiserat vårdförlopp.
Andelen patienter som utretts inom ramen för SVF minskade under 2020 men ligger i nivå
med rikets snitt.
Andelen elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram har fortsatt öka. En större andel av
flickorna än pojkarna når behörighet till yrkesprogram. Under 2020 var Region Gotlands
resultat bättre än riksgenomsnittet för både pojkar och flickor. Samtidigt har även kostnaden för grundskolan ökat de senaste åren, vilket behöver följas noga och analyseras tillsammans med processmåtten för att säkra effektiviteten.
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Flera förvaltningar beskriver att den ökade kompetensen inom processkartläggning har
skapat nya möjligheter till digitalisering och pandemin har snabbat på utvecklingen. Inom
projektet Norma har metoden SAK (Se och Använd Kompetensen) utvecklats och testats
framgångsrikt i flera verksamheter. I arbetet tydliggörs vem som har bäst kompetens att utföra vad, samt vilka arbetsuppgifter som kan och bör digitaliseras.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utvecklar verktyg och arbetssätt som förväntas ge
effektivare schemaläggning utifrån förskolors och skolors faktiska behov.
De nya digitala tjänster som tagits fram i projektet DiSa (digital samhällsbyggnad) implementeras nu i samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Det är tjänster som
digital brevlåda, e-tjänster och nya lösningar så som användning av appar i samband med
inspektion. Under perioden har även Region Gotlands Öppna Data-portal lanserats, där
bland annat de digitala detaljplanerna nu återfinns som öppna data, i enlighet med digitaliseringsstrategins mål.
Ungdomsavdelningen har under perioden fortsatt utveckla sin ungdomsgård på nätet genom modern teknik. Arbetet belönades med servicepriset under Förnyelsedagen 2021.
I årsredovisningen bedömdes att målet inte var uppfyllt. Inom förvaltningarna pågår flera
satsningar och utvecklingsarbeten som förväntas påverka måluppfyllelsen i positiv riktning.
Ytterligare steg behöver dock tas vad gäller regionens kunskap kring att sätta upp adekvata
och konkreta aktiviteter som leder till måluppfyllelse. Detta bör göras genom en analys av
nuvarande resultat samt identifiering av vilka arbetssätt som kan påverka resultaten i positiv
riktning.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

Alla

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Alla
kvinnor
män

87***
90***
85***

2020

2019

21

43

Jämförelse
-

86
87
85

84
87
81

84
86
83

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för
nybyggnad av en och tvåbostadshus, antal dagar*

Alla

92

84

53

Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv.**

Alla

4 901

4 957

4 962

Kostnad kommunal grundskola F9, kr/elev**

Alla

115 326

111 419

115 941

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

Alla

34 046

32 537

27 218

Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)

Alla

69

60

51

103
105
102
4 718
3 948
5 582

135
151
124
6 489
5 008
8 268

101
104
100
3 474
2 926
4 128

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning
inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde**

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård 65 år och äldre, antal/100 000 inv.
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2021

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

Tabell 22: Indikatorer mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
* Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK
** Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner
*** Preliminära resultat
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Målområde Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
______________________________________________________________________
Mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Tillitsbegreppet inom regionen är tänkt att genomsyra styrningen, ledningen, kulturen och
arbetssätten på alla nivåer i alla verksamheter. Varje beslutsnivå ska verka aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga och kompetens med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov.
Det görs många aktiviteter inom alla regionens mål för att hitta arbetssätt och perspektiv
för att Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad kultur. Regionens organisationskulturkartläggning har identifierat fyra utvecklingsområden där vi behöver fortsätta att förflytta oss för att få till en tillitsbaserad kultur; samverkan över gränser, från försiktighet till tillit,
lärande och utveckling samt stolthet och organisationsförståelse.
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Flera verksamheter vittnar om att årets utmaningar i och med pandemin har gjort att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra områdena. Ett flertal nya konstellationer
och strukturer för samverkan har formats i syfte att snabbt få till nya arbetssätt där olika
kompetenser kan fatta de snabba beslut som har krävts. Det har gjort att vi gått från försiktighet till tillit på flera nivåer. Mycket lärande och utveckling har skett inom digitaliseringsområdet, både internt vad gäller medarbetare men även externt för att få till bra lösningar
för våra medborgare. Att cirka 1 500 medarbetare, hela eller stora delar av sin arbetstid, har
arbetat hemifrån har ytterligare drivit på utveckling inom samverkan, tillit samt lärande och
utveckling. Vi kan anta att detta även har gett en större helhetsförståelse och stolthet för
regionens alla uppdrag. Det kommer vi få svar på när årets medarbetarundersökning är genomförd.
Tillitsbegreppet har varit närvarande när medarbetare arbetat för att snabbt ställa om arbetssätt och processer under pandemin. Även samverkan med de fackliga organisationerna
och skyddsorganisationen har utvecklat strukturer för fördjupad dialog genom utökade
CSK-möten. Där har även HR-cheferna från alla förvaltningar deltagit. Ett arbete gällande
dialog och samsyn kring processer, roller och förväntningar har genomförts under året med
de fackliga organisationerna och funktioner inom HR. Möten som bidragit till en större
förståelse för varandras perspektiv, förtroende och tillit genom dialog kring arbetssätt inom
processer som hanterar individ- och rehabiliteringsärenden, en reviderad riktlinje kring
kränkande särbehandling samt underlag till filmer om grogrunder till konflikter. Dessa möten fortsätter under hösten.
Planering och genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt den
nya ledarstrategin har gjorts, även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram med anledning av pandemin (reviderat samverkansavtal, reflekterande team på EC-nivå och delar av
chefskolan, för att ge några exempel). Den framtagna utbildningsserien kring grogrunder
för konflikter är framtagen och lanseras under hösten till alla chefer och medarbetare. Chefer kommer även erbjudas en fördjupningsutbildning i konflikthantering och en plan för att
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fortsätta steg två i organisationskulturarbetet har tagits fram. I den fasen ska fördjupning
göras på medarbetarskap, roller, förväntningar, förutsättning och ramar.
Då chefer är en nyckelfunktion för att bygga och driva ett kulturarbete behöver även de ha
rätt förutsättningar för att driva verksamhet. Regionstyrelseförvaltningen arbetar på flera
områden med att utveckla det verksamhetsnära stödet till chefer, bland annat genom att effektivisera och digitalisera processer där chefer idag lägger mycket av sin tid. Bland annat
införs verksamhetssystem för att stödja chefer i medarbetar- och lönesamtal, anställningsprocessen, kompetensutveckling och LAS-hantering. Implementering görs under hösten
2021 och framåt. För att ytterligare öka takten i verksamhetsutvecklingen har en verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar rekryterats under perioden.
Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som planeras eller genomförts stödja målet.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Engagemangsindex

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Ledarskapsindex

Team effektivitetsindex

2021

2020

2019

75
76
75
79
80
80
72
72
76
70
70
73

74
75
74
79
80
78
71
72
75
69
69
71

Tabell 23: Indikatorer mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan utgår från SKRs nio strategier
för att möta kompetensutmaningen och ligger även till grund för förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. Pandemin har fortsatt påverkat många utvecklingsinsatser men
också bidragit till ökad digitalisering och nya aktiviteter.
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Inom regionen drivs en övergripande verksamhetsutveckling för att digitalisera ett antal
HR-processer och använda tekniken smart. Detta arbete har bland annat resulterat i ett nytt
rekryteringssystem med nya möjligheter att attrahera och rekrytera medarbetare. Även implementeringen har påbörjats av en kompetensportal som kommer att ge ett digitalt stöd i
arbetet med att introducera, utveckla och följa upp kompetens inom regionen.
Den regionövergripande redaktionen för arbetsgivarvarumärket är ett bra exempel på samverkan över gränserna. Redaktionen har genomfört flera marknadsföringsinsatser och regionens konto på Instagram #viarregiongotland har nu över 8 000 följare. Utveckling av det
strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket har också påbörjats. Inom ramen för partnerskapet med Uppsala universitet Campus Gotland har flera förvaltningar anställt studentmedarbetare till några av regionens bristyrken som en del i att attrahera och behålla framtidens medarbetare.
I projektet NORMA-se kompetensen, har flera arbetsplatser deltagit i utvecklingsarbetet av
den nya metoden SAK (Se och Använd Kompetensen). SAK-metoden skapar samsyn och
delaktighet i arbetsgruppen genom att sortera och prioritera arbetsuppgifter samt tydliggör
att rätt medarbetare utför rätt arbetsuppgift. Det har genomförts flera piloter med lyckat
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resultat. Det har även tagits fram filmer och dialogstöd kring inkluderande arbetsplats med
fokus på grogrunder till konflikter samt genomförts utbildningar för HR och chefer.
Inom strategisk hållbar bemanning har verksamheter som ska erbjudas tvärprofessionellt,
verksamhetsnära stöd identifierats av förvaltningarna och en processtruktur har tagits fram.
Stöd ges även till ett antal ytterligare verksamheter som uttryckt ett starkt behov kring dessa
frågor under året. Behovet av bemanningslösning vid ett eventuellt öppnande av CovidIVA kan nämnas som exempel. Efterfrågan på kunskap, stöd och struktur i dessa frågor förefaller vara i en kraftigt ökande skala inom regionen i takt med att arbetet fortgår. Ett organisatoriskt lärande och kunskapshöjning inom området är av yttersta vikt och bidrar till
att vi ger bättre förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv och bidrar till en ekonomi i
balans. Dessutom fortsätter arbetet med att färdigställa bemanningshandboken och riktlinjen kring regionens strategiska arbete med hållbar bemanning. Arbetet planerar att färdigställas under hösten.
Arbetet med heltid som norm i projektform avslutades under perioden med en slutrapport
i september till regionstyrelsen. Det av parterna överenskomna målet att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag kan sägas vara uppnått. Från och med 1 januari
2021 sker alla tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde på heltid i regionen
som regel. Ett fortsatt arbete för att öka andelen medarbetare som önskar arbeta heltid
kvarstår dock. Det är ännu inte mätbart om en normförflyttning från deltid till heltid skett
inom regionen då huvuddelen av arbetet hittills har fokuserat på organisationsstrukturen
kring sysselsättningsgrader. Trenden är dock god och indikerar på en förflyttning i dagsläget.
Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som genomförts och planeras stödja målet. Viktigt blir att fortsätta det aktiva och strategiska arbetet med SKRs nio strategier som grund.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

För att göra ökade förflyttningar för måluppfyllelse behöver bland annat arbetet med att
samarbeta över gränserna för att skapa lärande, utveckling och effektivitet liksom arbetet
med att digitalisera och utnyttja tekniken smart fortsätta. Som en del i att attrahera och behålla medarbetare behöver det aktiva och strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket
fortsätta.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

2021*

2020

2019

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)

Alla
kvinnor
män

24 442
20 389
4 052

45 441
37 344
8 098

53 038
43 991
9 047

Arbetad övertid hos månadsanlönade (antal timmar)

Alla
kvinnor
män

58 795
37 762
21 033

75 826
51 235
24 591

81 307
54 675
26 632

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)

Alla
kvinnor
män

85
82
92

81
78
89

78
75
87

Net Promoter Score (NPS)

Alla
kvinnor
män

-14
-12
-9

-24
-22
-21

Tabell 24: Indikatorer mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
*Avser period januari – augusti för mertid och övertid samt augusti för heltidsanställda

47 (63)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

Mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan, orkar och vill arbeta. Som arbetsgivare har arbetsmiljön en betydande påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla medarbetare. Den pågående pandemi har satt det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet i fokus som en avgörande faktor för Region Gotlands förmåga att bedriva sina verksamheter. Pandemin har ständigt skapat utmaningar men också drivit fram utveckling.
Framgångsfaktorer för regionens systematiska arbetsmiljöarbete har under hela pandemin
handlat om samverkan mellan chefer, skyddsombud och medarbetare, dialog i vardagen
och systematik där riskbedömning som verktyg har hjälpt våra verksamheter att identifiera,
bedöma och åtgärda risker för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.
För delar av regionens verksamheter har pandemin inneburit en snabb digitalisering och
satt fokus på hemarbete då vissa verksamheter till stor del har haft sin arbetsplats i hemmet. Under den senaste tiden har även framtidens arbetsplatser varit i tydligt fokus då nya
och förändrade arbetssätt uppmärksammat frågan kring ”det nya normala”. För många
verksamheter kommer framtidens arbetsplatser ställa andra krav på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt chefers förutsättningar att leda på distans, faktorer som blivit tydligare ju längre tid pandemin pågått. Detta är ett viktigt perspektiv att beakta vid utformning av framtidens arbetsplatser och för att påbörja det arbetet har ett dialogmaterial tagits
fram som stöd för chefer i arbetet.
Det centrala samverkansforumet har fortsatt det utökade samarbetet under perioden med
representation från förvaltningarna. En del av det arbetet innefattar arbetet med regionens
samverkansavtal. Vidare har en upphandling av ett digitalt systemstöd för det systematiska
arbetsmiljöarbetet inletts och beräknas vara klart under 2021. Inom området främjande arbetsmiljöarbete har fysisk aktivitet varit i fokus genom styrdokument, erbjudande om digitala träningspass till alla medarbetare, årlig uppföljning i medarbetarundersökningen samt
samverkan över gränser utifrån ett medarbetar-, folkhälso- och patientperspektiv.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Inom förvaltningarna lyfts det främjande arbetsmiljöarbetet som ett fokusområde där flertalet insatser genomförts. Exempelvis riktade insatser inom ramen för lärares arbetsmiljö
och friskvårdsinsatser. Det nämns även aktiviteter inom områden som arbetsbelastning,
chefer förutsättningar och konflikthantering.
Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som planeras eller genomförts stödja målet.
Pandemin har fortsatt en stor påverkan på arbetsmiljöarbetet och vilka insatser och aktiviteter som genomförs. Detta har skapat långsiktiga övergripande effekter där regionens
skyddsorganisation stärkts genom utökade samarbeten, praktisk träning och utbildning. Två
viktigt område framåt är att hitta aktiviteter inom den organisatoriska arbetsmiljön samt
bredda anpassningsmöjligheterna vid tillfällig nedsatt arbetsförmåga.
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Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god, andel (%)

Alla

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)

Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)

2021*

2020

2019

97

-

60
58
69

50
48
57

Alla
kvinnor
män

83
82
84

79
79
80

Alla
kvinnor
män

71
71
75

70
69
74

Alla
kvinnor
män

57
55
63

Tabell 25: Indikatorer mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
*Avser period januari – augusti

Målområde Ekonomi

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

Målet är uppfyllt. Årets budgeterade resultat vid årets ingång var 87 mnkr vilket motsvarade
1,5 procent av verksamhetens nettokostnader. Under året har ett tilläggsanslag på 3,5 mnkr
beviljats vilket gör att det budgeterade resultatet 31/8 är 83 mnkr. Regionfullmäktige beslutade i slutet av september om ytterligare tilläggsanslag på 17,1 mnkr vilket innebär att det
budgeterade resultatet kommer att bli 66 mnkr vilket är 1,2 procent av nettokostnaden.
Målet är tillfälligt sänkt 2021 till 1 procent på grund av pandemin. Det långsiktiga målet är
att budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.
Indikatorer
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

2021*

2021 (prognos)

2020

2019

1,5

1,2

3,3

1,1

Tabell 26: Indikatorer mål 16 Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
*Avser 31 aug

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Mål 17: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Målet är uppfyllt. Resultatet i perioden uppgår till 256 mnkr vilket motsvarar 7 procent av
verksamhetens nettokostnad. Prognosen pekar på ett resultat på 246 mnkr vilket motsvarar
4,4 procent. Balanskravsresultatet beräknas bli 180 mnkr. Det innebär att det kommer att
finnas möjlighet att reservera medel till resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår nu till 115,4 mnkr. Maximalt belopp som RUR kan uppgå till är 3
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Det motsvarar cirka
176 mnkr enligt senaste prognos. Reserveringen kan årligen göras av resultat som överstiger 1 procent av skatteintäkter och bidrag.
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Regionfullmäktige beslutade i juni 2020 om en ändring av målet från en resultatnivå på 2 till
1 procent för både 2020 och för 2021. Med anledning av covid-19 pandemin såg de ekonomiska förutsättningarna väldigt osäkra ut. Vid den här delårsrapportens upprättande har de
ekonomiska förutsättningarna stabiliserats. Regeringen har beslutat om stora bidrag, både
riktade och generella, samtidigt som ekonomin återhämtat sig och tappet av skatteintäkter
inte blir lika stort som befarats.
Nämndernas nettokostnadsutveckling uppgår till 3,4 procent i perioden. Det är en relativt
måttlig ökning jämfört med hur det sett ut tidigare år. Till stor del beror det på stora intäkter i form av statsbidrag och att kostnaderna inte ökat i motsvarande grad. Budgeten för
nämnderna ökade med 257 miljoner kronor vilket motsvarar 4,8 procent jämfört med föregående års budget.
Indikatorer

2021*

2021 (prognos)

2020

2019

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

5,0

3,2

2,0

1,4

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

3,4

3,8

4,2

3,8

Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

5,1

3,8

3,8

3,8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

-

4,8

3,9

4,0

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

3,8

4,0

6,3

4,5

Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

7,0

4,4

2,8

2,2

Tabell 27: Indikatorer mål 17 Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
*Avser 31 aug

Mål 18: Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut

Målet är delvis uppnått. Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av
de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten var vid periodens
slut 44,7 procent och har förbättrats med 2,8 procentenheter sedan årsskiftet. Den främsta
förklaringen är ett starkt periodresultat på 256 mnkr. För helåret prognostiseras soliditeten
till 44,4 procent och skulle innebära att soliditeten närmar sig målnivån på 45 procent.
Egenfinansieringsgraden i perioden är hög och visar att regionen klarat att finansiera investeringsutgifterna utan att låna mer pengar. Även de avgiftsfinansierade verksamheternas
investeringar har egenfinansierats.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Regionfullmäktige beslutade 2019 att nya medel ska avsättas till pensionsmedelsportföljen.
Totalt ska 1 000 mnkr avsättas under 20 år med början 2020. Under årets första månader
har 100 mnkr i nya medel satts av till pensionsmedelsportföljen. För helåret 2021 ska 150
mnkr sättas av. Pensionsmedlen täcker 11,1 procent av den totala pensionsförpliktelsen per
31 augusti vilket är en förbättring med 3,9 procentenheter och beror både på att nya medel
satts av och att värdeutvecklingen var god under perioden.
Indikatorer

2021*

2021 (prognos)

2020

2019

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)
Egenfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet, andel, %

11,1

12,7

7,3

6,0

298

-

222

163

Soliditet

44,7

44,4

41,9

42,8

Tabell 28: Indikatorer mål 18 Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
*Avser 31 aug
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4

Den kommunala koncernen

Den samlade verksamheten inom Region Gotland bedrivs både inom den egna nämndoch förvaltningsorganisationen samt i koncernföretag där vissa bolag är helägda och vissa
delägda. Därtill finns samägda företag och privata utförare. Huvuddelen av verksamheten
bedrivs i regionen. Strukturen på den kommunala koncernen redovisas i årsredovisningen.
I koncernredovisningen ingår förutom Region Gotland även det helägda bolaget AB Gotlandshem och Gotlands Energi AB, där regionen har en ägarandel på 25 %.
AB Gotlandshem

AB Gotlandshem och dess dotterbolag Gotlandshem Värme AB är ett av Region Gotland
helägda bolag. Verksamheten består av ägande och förvaltning av fastigheter.
Väsentliga händelser

Under året har bolagets ledning i form av VD och styrelseordförande bytts. En underhållsplan har arbetats fram och den bedöms vara klar för att börja effektueras under senare delen av det tredje kvartalet 2021. Det i många fall eftersatta underhållet bedöms uppgå till
närmare en miljard kronor de kommande tio åren. Underhållsbehovet tillsammans med
omfattande nedskrivningar som en konsekvens, framförallt utanför Visby, gör att bolaget
står inför omfattande finansiella utmaningar. För att hantera dessa har ett projekt påbörjats
som ska analysera och föreslå hur Gotlandshems fastighetsportfölj ska se ut i framtiden.
Utifrån den analysen har bolaget tagit fram nya mål som långsiktigt ska skapa en bättre finansiell situation, samtidigt som de behov som bland annat ägardirektivet pekar på ska
kunna uppfyllas för att bidra till en bostadsmarknad i bättre balans.
Analys av periodens resultat och årsprognos
Periodens resultat är 13 mnkr och årsprognosen är 10 mnkr. Både periodresultat och årsprognos är lägre än budget. Intäkter från fastighetsförvaltningen ligger under budget, vilket
delvis beror på att hyreshöjningen inte gav den effekt som förväntades, men även att ett
ökat antal lägenheter inte är i uthyrningsbart skick. Även fastighetskostnaderna ligger över
budget, främst är det värme och andra taxebundna kostnader som överstiger budget, vilket
delvis kan förklaras av en relativt kall vinter under det första kvartalet 2021.
Därutöver fortsätter föregående års trend med ökade akuta felavhjälpningar och reparationer. Byte av VD har medfört ökade lönekostnader samt tillkommande externa kostnader
för utredningar på runt 2 mnkr som inte budgeterats för.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Sammantaget kommer bolaget inte att kunna förstärka sin avkastning på det sätt som ledning och styrelse önskat och kommer 2021 att återigen redovisa en låg avkastning som trots
en fortsatt stabil soliditet kommer att kräva krafttag under kommande år.
Väsentliga personalförhållanden

På Gotlandshem arbetar 113 medarbetare (genomsnitt under januari till augusti) varav cirka
38 procent är kvinnor och 62 procent är män. Sjuktalet har sjunkit jämfört med föregående
år och är något högre för kvinnor än för männen, vilket kan förklaras av ett fåtal långtidssjukskrivningar som ger ett relativt stort utslag i en mindre population. Åtgärder som vidtagits för att sänka sjuktal är nära sammanhängande med rekommendationerna från FHM för
att hålla nere smittspridning under pandemin. De flesta tjänstemännen har i huvudsak arbetat hemifrån under första halvan av år 2021 och det har vilat ett stort ansvar på individen
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att i dialog med chef utforma en god social och fysisk arbetsmiljö samt att säkerställa att
hälsan inte påverkats negativt av distansarbetet.
Förväntad utveckling

Gotlandshems nya mål som antogs av styrelsen i augusti innebär att underhållsbehoven ska
hanteras samtidigt som bolaget ska producera cirka 1 500 nya bostäder under kommande
tioårsperiod. För att balansera den finansiella situationen kan cirka 500 av de nyproducerade bostäderna komma att säljas, sannolikt i form av bostadsrätter. Det totala fastighetsbeståndet ska ses över för att effektivisera driftekonomin. Målet är att Gotlandshem under de
kommande tio åren ska öka antalet egenförvaltade hyresrätter till upp emot 5 500 mot dagens drygt 4 600. Utöver ovanstående åtgärder pågår ett aktivt arbete med att renovera och
ställa om delar av nuvarande bestånd så att hyresintäkterna kan ökas, till exempel genom att
göra lokaler till bostäder.
Det totala investeringsbehovet för både underhåll och nyproduktion bedöms uppgå till
drygt 4,5 mdkr kronor, vilket är grunden för att försäljning krävs av framförallt nyproducerade lägenheter, men även mindre delar av nuvarande bestånd. Ett ökat borgenstak till 2,5
mdkr kronor är en förutsättning för att påbörja arbetet. En hemställan har gjorts till regionfullmäktige om utökad borgensram och regionfullmäktige har på sitt septembersammanträde beviljat detta.
För att kunna hantera de nya målen så genomför bolaget under hösten ett antal förändringar i både processer och organisation. Dessa bedöms kunna ge effekt under 2022 och
därmed göra organisationen bättre anpassad för att uppfylla behoven. Effekterna av dessa
satsningar bedöms i nuläget ge en utveckling där bolaget runt 2030 har ett kraftigt ökat resultat och soliditet samt en avkastning på totalt kapital runt 4,5 procent och stigande.
Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Väsentliga händelser

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Gemensamma mål för GEAB koncernen har formulerats och dessa är att höja personsäkerheten, öka engagemanget hos medarbetarna och öka kundnöjdheten hos kunderna. Målen är fleråriga och har kompletterats med handlingsplaner samt följs upp löpande.
GEAB har med anledning av Covid-19 en beredskap, uppföljning och planering för att säkerställa verksamhetens drift och medarbetares hälsa. Löpande har direktiv utfärdats för att
bedriva verksamheten på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, de medarbetare som har möjlighet, arbetar hemifrån.
Gotlands Elnät gjorde under 2020 en stor organisationsförändring och under 2021 har fokus varit att kartlägga, utveckla och förankra verksamhetens processer som är: Förvalta,
Ansluta, Planera, Bygga och Mäta. Målet är att bli en ännu effektivare organisation.
Under 2021 har det varit ett fortsatt mycket högt tryck på nyanslutningsärenden vilket för
kunderna har lett till längre handläggningstider. Rekryteringar pågår för att kunna möta en
fortsatt stor efterfrågan.
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Analys av periodens resultat och årsprognos

Periodens resultat för GEAB-koncernen är 105 mnkr vilket är högre än budget. Värmeverksamheten är över budget tack vare en större såld volym värme och god kontroll på
verksamhetens kostnader. Elnätsverksamheten är per augusti bättre än budget där högre
transiteringsintäkter och nyanslutningar bidrar till ökade intäkter. Resultatet för elhandelsverksamheten är något lägre än budget. Prognosen för helåret är 135 mnkr för GEAB-koncernen vilket överskrider årets budgeterade resultat.
Utfallet under perioden för investeringar inom GEAB-koncernen är 113,3 mnkr vilket är
139,2 mnkr lägre än budget. Investeringarna bedöms att hålla en högre takt under andra
halvåret och koncernens prognos för helåret är att investeringarna kommer vara i linje med
budget vid årets slut. Viss risk är identifierad med anledning av brist på egen bemanning
samt ett allmänt högt tryck hos våra underentreprenörer vilket skulle kunna leda till förseningar för exempelvis nyanslutningar och investeringar.
Väsentliga personalförhållanden

På GEAB arbetar 138 medarbetare varav 33 kvinnor och 105 män. GEAB erbjuder sina
medarbetare ett viktigt och meningsfullt arbete med en inkluderande arbetsmiljö. Sjukfrånvaro till och med augusti 2021 är 1,6 procent för kvinnor och 2,8 procent för män. Sjukfrånvaro för både kvinnor och män är en minskning från året innan och visar en positiv utveckling. GEAB arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron ytterligare genom strukturerade
insatser för hälsofrämjande aktiviteter och rehabilitering. Bolaget arbetar förebyggande för
att förbättra medarbetarnas hälsa genom att erbjuda arbetsmiljö- och hälsoprofilering, företagshälsovård, friskvårdsbidrag, samtalsstöd, arbetsanpassning genom ergonomisk genomgång samt träning på jobbet. Under pandemin där delar av organisationen arbetar hemifrån
arbetar GEAB aktivt med att anpassa arbetssätt och att bibehålla en god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
Förväntad utveckling

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Gotlands energiomställning kommer fortsätta med ökad elektrifiering i samhället. Omställning av exempelvis industri- och transportsektor kommer innebära högre effekt- och energibehov vilket kommer påverka vår infrastruktur. Dialoger kring detta behov och framtida
scenarion förväntas öka och bli mer konkreta de närmaste åren. För att kunna möta omställningen samt tillväxten på Gotland föreligger ett stort investeringsbehov, både tillväxtoch reinvesteringar, inom Gotlands Elnät. Prognosen för perioden 2022-2026 är i storleksordningen 1 miljard kronor.
Efter Vattenfalls tekniska förnyelse av anläggningarna till Gotlandsförbindelsen finns möjlighet att ansluta mer elproduktion på Gotland. Den ombyggda förbindelsen har fått en
förbättrad teknisk funktionalitet och styrning vilket öppnat upp för att Gotland ska kunna
bli mer självförsörjande på förnybar el. Intresset för att ansluta mer förnybar vind- och solkraft har under 2021 varit mycket hög och förväntas fortsätta i samma takt. Totalt handlar
det om 65 MW ny vindkraft och 65 MW ny solel vilket bidrar till vår vision om att vara
fossilfria inom en generation.

53 (63)

Summa inklusive finansförvaltning

3 800

45

3 755

Summa

Finansförvaltning

985
1 206

837
219

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

20

159

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnämnden

19
258
42

21
271
37

3 706

68

3 638

965
1 202

796
201

29

126

319

329

94

-23

117

20
4

41
18

-9

33

2
13
-5

10

Budget
Utfall
Avvikelse
Jan-aug 2021 Jan-aug 2021 Jan-aug 2021

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänsten

Regionsstyrelsen

Förvaltning

5.1 Sammanställning per nämnd, mnkr

5 647

68

5 579

1 468
1 821

1 252
329

30

184

31
409
55

495

Budget
2021

5 665

76

5 589

1 448
1 821

1 261
324

36

212

28
399
60

487

-18

-8

-10

20
0

-9
5

-6

-28

3
10
-5

8

Prognos Helårsavvikelse
2021

31

2

29

16
9

12
-2

-1

-30

4
26
-5

25

Bokslut
2020

5.2 Budget och utfall per verksamhet, mnkr
Period jan - aug 2021

Periodens
budget netto

Periodens
utfall netto

Avvikelse

Årsbudget

mot budget

netto

45,0
18,0
7,0
3,0
8,0
9,0

42,0
14,0
8,0
2,0
8,0
10,0

3,0
4,0
-1,0
1,0
0,0
-1,0

67,0
27,0
10,0
4,0
12,0
14,0

1
11
12
13
14
15

Politisk verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska parti
Revision
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Infrastruktur, skydd mm
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk och teknisk planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefinansierade
Gatu- och väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtgärder
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur

139,0
3,0
11,0
-7,0
4,0
34,0
13,0
35,0
9,0
37,0
0,0

151,0
2,0
19,0
-10,0
3,0
37,0
14,0
32,0
9,0
43,0
2,0

-12,0
1,0
-8,0
3,0
1,0
-3,0
-1,0
3,0
0,0
-6,0
-2,0

211,0
4,0
16,0
-10,0
7,0
52,0
20,0
52,0
13,0
56,0
1,0

3
30
31
32
35
36
38
39

Fritid och kultur
Kultur o fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan

107,0
3,0
25,0
0,0
18,0
38,0
11,0
12,0

107,0
2,0
27,0
0,0
17,0
40,0
10,0
11,0

0,0
1,0
-2,0
0,0
1,0
-2,0
1,0
1,0

160,0
4,0
37,0
1,0
26,0
56,0
17,0
19,0

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pedagogisk verksamhet
Central administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Uppdragsutbildning
Folkhögskola

1 013,0
42,0
234,0
1,0
60,0
28,0
447,0
168,0
19,0
1,0
13,0

956,0
5,0
233,0
1,0
67,0
30,0
435,0
152,0
19,0
1,0
13,0

57,0
37,0
1,0
0,0
-7,0
-2,0
12,0
16,0
0,0
0,0
0,0

1 516,0
64,0
354,0
1,0
88,0
44,0
665,0
253,0
28,0
1,0
18,0

5
51
52
53
54
55
59

Vård och omsorg
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor

6
61
62

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

7
71
72
73
74
75

Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering

8
80
81
82
83
84
85
86
87

Hälso- och sjukvård
Primärvård
Specialitet somatisk vård
Specialitet psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service

9
92
94
97

Gemensam verksamhet
Kommungemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Summa nämnderna

99

Finansförvaltning
Summa nämnder inklusive
finansförvaltning

982,0
24,0
582,0
174,0
179,0
17,0
6,0

959,0
27,0
548,0
184,0
179,0
17,0
4,0

23,0
-3,0
34,0
-10,0
0,0
0,0
2,0

1 465,0
36,0
866,0
259,0
269,0
26,0
9,0

14,0
0,0
14,0

18,0
5,0
13,0

-4,0
-5,0
1,0

21,0
0,0
21,0

112,0
0,0
4,0
69,0
26,0
13,0

90,0
3,0
-7,0
83,0
5,0
6,0

22,0
-3,0
11,0
-14,0
21,0
7,0

110,0
-1,0
7,0
104,0
0,0
0,0

1 205,0
120,0
589,0
84,0
19,0
108,0
127,0
99,0
59,0

1 201,0
135,0
626,0
86,0
20,0
110,0
131,0
95,0
-2,0

4,0
-15,0
-37,0
-2,0
-1,0
-2,0
-4,0
4,0
61,0

1 819,0
180,0
892,0
126,0
28,0
160,0
190,0
148,0
95,0

138,0
136,0
2,0
0,0

114,0
127,0
-4,0
-9,0

24,0
9,0
6,0
9,0

210,0
206,0
4,0
0,0

3 755,0

3 638,0

117,0

5 579,0

45,0

68,0

-23,0

68,0

3 800,0

3 706,0

94,0

5 647,0

5.3 Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet, mnkr

11
Nämnd och styrelseverksamhet
14
Nämndadministration
20
Infrastruktur, skydd mm
21
Fysisk och teknisk planering
22
Teknisk verksamhet
23
Särskilda uppdrag skattefinansierat
24
Gatu och väghållning
25
Parkverksamhet
26
Näringslivsfrämjande åtgärder
28
Räddningstjänst
30
Kultur och fritidsverksamhet
35
Biblioteksverksamhet
36
Fritidsverksamhet
38
Ungdomsverksamhet
39
Kulturskolan
40
Central administration
41
Förskola
43
Fritidshem
45
Obligatoriska skolan
46
Gymnasieutbildning
47
Vuxenutbildning
49
Folkhögskola
51
Gemensamt SOF
52
Vård och omsorg enl SOL
53
Insatser enligt LSS
54
Individ och familjeomsorg
62
Arbetsmarknadsåtgärder
71
Näringsliv och bostäder
72
Hamnverksamhet
73
Buss och biltrafik
74
Vatten och avlopp
75
Avfallshantering
84
Övrig hälso o sjukvård
86
Försörjningsverksamhet
87
Administrativ service
92
Kommungemensam administration
94
Fastighetsförvaltning
97
Försörjningsverksamhet
Summa

Årsbudget
2021
1
0
0
1
158
4
71
23
8
13
32
3
0
0
0
7
15
0
52
13
1
1
10
1
69
27
0
-1
32
8
214
61
32
1
74
38
69
51
1 089

Utgift
jan-aug 2021
0
0
0
0
16
9
10
1
0
3
14
0
1
0
0
0
8
0
35
6
1
0
0
1
38
1
0
11
8
0
47
20
18
3
13
11
0
5
280

Avvikelse
1
0
0
1
142
-5
61
22
8
10
18
3
-1
0
0
7
7
0
17
7
0
1
10
0
31
26
0
-12
24
8
167
41
14
-2
61
27
69
46
809

5.4 Resultaträkning och balansräkning Region Gotland
Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-aug 2021

Utfall
jan-aug 2020

1 152
-4 660
-198
-3 706

915
-4 304
-185
-3 574

4 372
-9 740
-297
-5 665

4 160
-9 497
-300
-5 637

1 605
-6 792
-282
-5 469

2 777
1 143
214

2 651
1 124
201

4 156
1 715
206

4 015
1 724
102

3 952
1 692
175

59
-17
256

7
-42
166

63
-23
246

15
-34
83

30
-50
155

0
256

0
166

0
246

0
83

0
155

Utfall
2021-08-31

Utfall
2020-08-31

Bokslut
UB 2020

Immateriella anläggningstillgångar

10

16

14

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 289
364
109
4 772

4 192
343
107
4 658

4 210
374
99
4 697

Bidrag till statlig infrastruktur

14

14

14

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

29
45
480
489
244
1 287

24
31
452
203
242
952

25
37
479
242
371
1 154

SUMMA TILLGÅNGAR

6 073

5 624

5 865

Utfall
2021-08-31

Utfall
2020-08-31

Bokslut
UB 2020

Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

256
115
2 343
2 714

166
64
2 239
2 469

155
115
2 188
2 458

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

1 217
86
1 303

1 083
22
1 105

1 087
88
1 175

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

1 070
986
2 056

1 121
929
2 050

1 138
1 094
2 232

6 073

5 624

5 865

2 270
1 376
10

2 282
1 409
10

2 250
1 376
11

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

not 2
not 2

Extraordinära poster
Årets resultat

Prognos Rev Budget
2021
2021

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader

Bokslut
2020

Noter, Region Gotland
Utfall
jan-aug 2021

Utfall
jan-aug 2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

Reavinster

23

6

23

54

Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter

57
80

0
6

75
98

17
71

-2
-9
0
-11

-1
0
0
-1

-2
-11
0
-13

-24
-2
-63
-89

Summa jämförelsestörande poster

69

5

85

-18

Not 2 - Jämförelsestörande finansiella
poster, mnkr
Realiserade vinster finansiella tillångar
Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

0
46
46

0
4
4

0
46
46

0
12
12

0
0
0

-20
-1
-21

0
0
0

-21
0
-21

46

-17

46

-9

141

178

Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Avsättning deponier, marksanering
Summa jämförelsestörande kostnader

Realiserade förluster finansiella tillångar
Orealisererade förluster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella kostnader
Summa jämförelsestörande finansiella
poster
Resultat exkl jämförelsestörande poster

5.5 Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen
Avser Region Gotland, AB Gotlandshem 100 % och Gotlands Energi AB 25 %

Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-aug 2021

Utfall
jan-aug 2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

1 485
-4 878
-260
-3 653

1 230
-4 491
-247
-3 508

4 938
-10 141
-398
-5 601

2 059
-7 077
-411
-5 429

2 777
1 143
267

2 651
1 124
267

4 156
1 715
270

3 952
1 692
215

49
-31
285

9
-57
219

63
-43
290

21
-71
165

0
285

0
219

0
290

0
165

Utfall
2021-08-31

Utfall
2020-08-31

Bokslut
UB 2020

Immateriella anläggningstillgångar

10

16

14

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6 617
402
58
7 087

6 599
350
75
7 040

6 559
417
47
7 037

Bidrag till statlig infrastruktur

14

14

14

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

35
45
577
489
323
1 469

29
31
545
203
282
1 090

32
37
603
242
402
1 316

SUMMA TILLGÅNGAR

8 570

8 144

8 367

Utfall
2021-08-31

Utfall
2020-08-31

Bokslut
UB 2020

Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

285
115
3 164
3 564

219
64
3 050
3 333

165
115
2 999
3 279

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

1 236
155
1 391

1 102
82
1 184

1 106
157
1 263

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 519
1 096
3 615

2 570
1 057
3 627

2 588
1 237
3 825

8 570

8 144

8 367

2 270
1 376
18

2 282
1 409
19

2 250
1 376
25

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

not 2
not 2

Extraordinära poster
Årets resultat

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader

Noter, Region Gotland
Utfall
jan-aug 2021

Utfall
jan-aug 2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

Reavinster

23

6

23

54

Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter

57
80

0
6

75
98

17
71

-2
-9
0
-11

-1
0
0
-1

-2
-11
0
-13

-24
-2
-63
-89

Summa jämförelsestörande poster

69

5

85

-18

Not 2 - Jämförelsestörande finansiella
poster, mnkr
Realiserade vinster finansiella tillångar
Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

0
46
46

0
4
4

0
46
46

0
12
12

0
0
0

-20
-1
-21

0
0
0

-21
0
-21

46

-17

46

-9

170

231

Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Avsättning deponier, marksanering
Summa jämförelsestörande kostnader

Realiserade förluster finansiella tillångar
Orealisererade förluster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella kostnader
Summa jämförelsestörande finansiella
poster
Resultat exkl jämförelsestörande poster

Koncerninterna mellanhavanden
Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr
Region Gotland
AB GotlandsHem
Gotlands Energi AB
Summa
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr
Region Gotland
AB GotlandsHem
Gotlands Energi AB
Summa

Ägd andel

Ägartillskott
Givna
Mottagna

Koncernbidrag
Givna
Mottagna

100%
100%
25%
0
Ägd andel
100%
100%
25%

Försäljning
Köpare
24
25
1
50

0

Säljare
20
10
20
50

0

0

Lån
Givare
Mottagare

0

0

Utdelning
Givna Mottagna
10
-10
-10

10

Borgen
Givare Mottagare
1 312
1 312
1 312

1 312

Region Gotland
Regionstyrelsen
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Redovisningsprinciper i not
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta
avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter aktiveras ej. Komponentavskrivning tillämpas för
byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, hamnar samt för nya gator och vägar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar.
Pensionsmedlen värderas till verkligt värde per balansdagen.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del
av aktier i dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärde.
Leasing

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation R5 från Rådet för
kommunal redovisning.
Investeringsbidrag

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

Offentliga investeringsbidrag samt anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Ett investeringsbidrag från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.
Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension inklusive särskild löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal
inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom
linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS 21”.
Övriga avsättningar - deponier och marksanering

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Nya beräkningar baserade på fördjupade undersökningar och analyser har medfört
att avsättningar ökat med 53 mnkr under 2020.
En avsättning för marksanering av förorenat område har gjorts 2020 efter beslut om föreläggande om efterbehandlingsåtgärder enligt miljöbalken.
Värdet på avsättningarna har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuner och Regioners augustiprognos 2021 för skatteavräkningen 2021 samt justering av skatteavräkning 2020.
Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter med motivet att det ger
en mer rättvisande bild av verksamhetens nettokostnader.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär
att endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av
dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.

Ärendenr RS 2021/201 Datum 2021-09-27

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse. Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår
arbete att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete är inlett med att ta fram en ny
styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Vidare har insatser gjort för att stärka digitaliseringen i såväl regionen
som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under perioden och även
framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens
måltidsverksamhet, frågan kring nytt badhus, utveckling av biblioteken samt arbetet med
informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till +13,9 mnkr prognosen för helåret uppgår till +10,0 mnkr.
Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav 6,5 mnkr för stöd till
kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi likaså 0,4 mnkr för företagslots
samt 1,5 för ett arbete med att öka befolkningen i arbetsför ålder. Huvuddelen av det
prognostiserade överskottet 7,0 mnkr hänförs till centrala anslag såsom kapitalkostnader,
partistöd (ungdomsdelen),fackliga företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet
av personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Att periodens resultat är högre
förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar ännu kommit igång fullt ut.
Exempel på detta är Energicentrum, inköpsprojekt samt andra satsningar inom HR
respektive regional utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader kommande del av
året.
Sjuktalet var under perioden januari-juli 4,1 vilket är betydligt lägre jämfört med samma
period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till
dag 14 som sjunkit. Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar
ännu vissa yrkeskategorier på distans i olika omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021
trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten,
önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt haft en kraftig påverkan. Kris- och beredskapsarbetet har
intensifierats. Ytterligare stödåtgärder för det Gotländska näringslivet samt fritids- och
kultursektorn har genomförts. Kulturrådet har för 2021 beviljat Region Gotland 10 mnkr
för aktörer inom Kultursamverkansmodellen. Förvaltningens vardagliga utåtriktade
verksamhet har anpassats kraftigt. Kommunikationsinsatserna har varit omfattande.
Resurser har också omprioriterats för att klara vaccinationsarbetet på bästa sätt. Internt
stöd kring arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning och samverkan med de fackliga
organisationerna har varit starkt prioriterat.
Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår arbete att ta fram
genomförandeprogram för klimat, miljö & energi, näringslivets förutsättningar &
innovation samt social välfärd. Former för samråd och samarbete har strukturerats om för
att driva implementeringen. Politiskt beslut är fattat att till 2024 ta fram en ny styrmodell
med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Arbetet inkluderar också ett samlat ledningssystem med stärkt
processarbete. En övergripande processkarta för regionen har lagts fast.
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Färdplan och målbild för omställningen till god och nära vård har beslutats. Dessutom har
direktiv för framtagande av handlingsplan för psykisk hälsa lagts fast och en
samverkansledare med inriktning kunskapsstyrning psykisk hälsa rekryterats.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring framtida
samhällsbyggnadsprocess och också utvecklingen av måltidsorganisationen som omfattar
såväl policy som produktionsmetoder och samarbetsformer.
Viktiga insatser är gjorda för att stärka digitaliseringen i såväl regionen som förvaltningen.
Digitaliseringsplaner finns nu framtagna och beslutade. Ett antal större viktiga avtal är
tecknade, e-tjänster och telefonilösningar har utvecklats och en lösning för e-signaturer
finns på plats. De allvarliga DDoS-attackerna under våren har bland annat resulterat i en
säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
För att utveckla informationsförvaltningsprocessen och säkra implementeringen av
upphandlat digitalt stöd för processorienterad informationsförvaltning/e-arkiv har ett
övergripande projekt och också ett delprojekt för den egna förvaltningen etablerats. I
koncernledningsgruppen har beslut fattats om att bilda ett strategiskt nätverk för
informationsförvaltning.
Övriga frågor som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att bidra till
måluppfyllelse är:


Ett upphandlingsforum näringsliv har etablerats för bättre förutsättningar för
företag att lägga anbud och delta i upphandlingar



Energicentrum är etablerat med styrgrupp och verksamhetsplan är under
framtagande.



Årets digitala Almedalsvecka genomfördes med framgång och beslut finns att från
2022 korta veckan till fem dagar samt att inrätta ett Almedalsråd under
regionstyrelsen.



Tidplanen för ny biblioteksplan har förlängts till början av 2022. Beslut har fattats
om inköp av två istället för en mindre biblioteksbuss. Projekt bokstart är avslutat
och implementeringsarbete pågår.



Utifrån förändrad lagstiftning har politiskt beslut fattats att från sommaren 2022
inrätta en visselblåsarfunktion.



Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har utifrån nya lagkrav på tillgänglighet
genomfört en tillsyn av Region Gotlands hemsida vilket gav en åtgärdslista med
brister som ska åtgärdas snarast möjligt.



Organisationsförändring initierad som led i att skapa bättre förutsättningar för
utveckling i arbetet relaterat till förtroendevalda och medborgare. Innebär en flytt
av överförmyndarnämndens-, patientnämnds- och valnämndenskansli samt budget
och skuld till avdelning kvalitet och kansli.



Program sänkta inköpskostnader är etablerat och ett strategiskt upphandlingsråd
har etablerats, arbete med årscykel och anskaffningscykel har fortsatt, en
upphandlingssupport har inrättat.
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3 Förväntad utveckling
Ökad oro i världen och en pågående pandemi skapar osäkerheter framåt. Effekter och
konsekvenser av pandemin måste fortsatt bevakas och hanteras. God omvärldsbevakning
och intern faktainsamling blir viktig för att kunna mildra negativ utveckling inom områden
som folkhälsa, arbetsmarknad och näringslivsutveckling. Beredskap måste byggas upp för
att kunna hantera åtgärder, snabba förändringar i smittspridning och också
flyktingströmmar. Förvaltningens utåtriktade verksamhet måste ständigt anpassas efter
rådande restriktioner vilket ger konsekvenser för såväl verksamhetens kvalitet som
ekonomi.
I EU är en programperiod på väg att avslutas och en ny ska sättas. Sammantaget leder detta
till att de flesta av de strategiska samhällsutvecklingsprogram som omfattar Gotland under
en och samma tid ska förnyas eller ersättas. Nationella diskussioner kring energiförsörjning,
industriell utveckling och transporter pågår och den framtida utvecklingens påverkan på
Gotland och därmed regionen och förvaltningen framåt måste mötas på bästa sätt.
Med utgångspunkt i agenda 2030 och ny regional utvecklingsstrategi kommer insatser att
göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger driv för frågor
som klimat miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social
välfärd. Även strategin för smart specialisering kommer att påverka utvecklingen framåt.
Samverkan och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även
det interna perspektivet att behöva förstärkas för att nå effekt i måluppfyllelse. Den nya
styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och nära vård samt modellen
för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång. Viktiga för den interna utvecklingen
är också det pågående organisationskultursarbetet och förbättring av chefers
förutsättningar med grund i ledarstrategin.
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder och
ökad digitalisering skapar utmaningar i form av kompetensförsörjning vilket redan i dag är
en svårighet inom flera yrkesgrupper inom förvaltningen. Var medborgarna framåt
kommer att bosätta sig kan också påverka. Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på
delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.
Förändringar i lagstiftning och statlig styrning förväntas och förvaltningen behöver särskilt
beakta utvecklingen inom brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd. Här väntas
striktare styrning också på organisationsnivå samt ökade statliga bidrag vilket behöver
hanteras.
Resultat och kunskaper uppbyggda inom ramen för effektiviseringsprogrammet och dess
projekt ger grund till fortsatt utveckling och förbättring inom områdena inköp, bemanning,
lokalförsörjning, digitalisering och också måltidsverksamhet och samhällsbyggnad. Arbetet
förutsätter fortsatta prioriteringar och samarbete över organisationsgränser.
Behovet av ökad digitalisering förutsätter såväl processarbete som verksamhetsutveckling
och förändringsledning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga beslut måste fattas
kring hantering av data i molntjänster och en eventuell övergång till office 365.
Inom informationsförvaltningsområdet förväntas kraftig utveckling framåt. E-arkivet ska
etableras, processorienteringen öka, informationssäkerhetsarbetet inklusive
personuppgiftshanteringen skärpas, systemförvaltningen förbättras och också samarbetet
över ansvars- och organisationsgränser förbättras.
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Annan utveckling av mer omfattande karaktär som förväntas är:


Beslut kring nytt badhus i Visby.



Dagens arbete inom biblioteken ger kraft för fortsatt framtida utvecklingsarbete.



Genom förstärkt arrangemangsstöd, filmstöd, tryckstöd och också den statliga
förstärkningen till institutionerna förväntas en stimulering av kulturlivet.



Stärkt kvalitet inom området lokalförsörjning/lokalplanering.



Genomförande av förvaltningens digitaliseringsplan är tänkt att ge ökad kvalitet
och effektivitet.



Förnyelse av Almedalsveckan.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av det
gotländska samhället. Genom det regionala utvecklingsansvaret tillsammans med kultur
och fritidsuppdraget bidrar förvaltningen aktivt i frågor som spänner mellan beredskap,
jämlik hälsa, landsbygd, kulturliv, Almedalsveckan, energi, klimat och miljö. Samverkan i
dessa frågor sker med bland annat länsstyrelsen och polisen och en rad andra myndigheter
tillsammans med det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare bör partnerskapet
med Uppsala universitet lyftas fram och det innovationsprojekt som pågår inom den
samverkan.

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Förvaltningen kan marginellt påverka detta mål och någon större positiv förflyttning utifrån förvaltning arbete ses inte
under perioden. Dock pågår utveckling bland annat kring den framtida biblioteksverksamheten, samverkan med
Uppsala Universitet och måltids arbete med att öka antalet elever som äter skollunch m m.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
Nått som indikerar att förvaltningen har bidragit till någon större positiv förflyttning kan inte redogöras för. På sikt ses
dock möjlighet att kunna se att positiva effekter utifrån utveckling och arbete kring fritidsliv, samverkansstrukturer,
barnrätt, suicidprevention, fokus på hållbarhet, måltidsverksamheten, biblioteksverksamheten - framförallt kring barn,
framtagande av fritidspolitiskt program, budget och skuld mm.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
En positiv förflyttning mot målet kan konstateras utifrån att den nu pågående pandemi har drivit på arbetet att ha en
förmåga att hantera samhällsstörningar inom förvaltningen. Förvaltningens samhällskritiska verksamheter har
identifierats och både styrkor och svagheter har visats. Detta kommer utgöra en god grund i det fortsatta arbetet för
att ha god beredskap och höja förmågan att hantera framtida samhällsstörningar.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Gotlands befolkning fortsätter öka. Arbetet med projekt och kampanjer så som Välkommen till livet på ön,
utvecklingen av platsvarumärket, attraktiv arbetsgivare, deltagande på mässor mm fortsätter och resultat av detta
arbetet ger förhoppningsvis framöver en positiv inverkan på målet.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Kommentar:
Det kan konstateras att de politiska beslut som fattats, utifrån pandemin, gällande stöd till näringslivets
intresseorganisationer samt krispaket riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Annat som kan nämnas är att det arbetas vidare med att på olika sätt öka förutsättningarna för företagen på Gotland
att lägga anbud och delta i upphandlingar. Både samverkansforumet upphandlingsforum näringsliv
samt upphandlingsforum arbetslivsintegrerande sociala företag (ASF) startade vid årsskiftet 2020/2021.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
För att skapa förutsättningar att bidra till målet arbetas bland annat med gemensam beredning för
samhällsbyggnadsfrågor/samhällsbyggnadsberedning. Vidare planeras för en samhällsbyggnadskonferens. Beträffande
översiktsplanen så har dialogmöten med olika intressenter hållits och arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag
under hösten ligger fast.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Pandemin har och kommer framåt att driva på utvecklingen med ökad digitalisering. En stor del av förvaltningens
möten och utbildningar hålls digitalt - resor ligger på en mycket låg nivå. En del av dessa effekter kommer troligen
fortsätta även när pandemin klingar av. Andra aktiviteter som på sikt också beräknas kunna bidra till en positiv
utveckling av målet är bland annat aktiviteter och projekt kring att kunna visualisera klimatavtryck - ger möjlighet att
fokusera, arbete med transportomställning (fossilfria transporter), energieffektivitet, närproducerat och upphandling
mm.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Tillgången till vatten är och har varit en aktuell fråga i många sammanhang även detta år. I arbetet med
genomförandeprogrammen för regionala utvecklingsstrategin inkluderas insatser för att säkra tillgången till vatten av
god kvalitet. Förvaltningens samarbeten med bland annat teknikförvaltningen inom målområdet fortgår.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att utöka andelen vegetariska måltider och livsmedel, öka andelen
närproducerade och ekologiska livsmedel liksom att arbeta för minskat svinn. Andra kommande och påbörjade
arbeten som exempelvis stärkt klimatkrav i upphandling och projekt kring näringslivets energiomställning kommer
kunna bidrar till ett ansvarsfullt samhällsbyggande.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Regionstyrelseförvaltningen har genom aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region
Gotland som effektiv organisation. Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att hålla samman
övergripande processer i organisationen och gör så via att vara sammankallande till
strategiska nätverk inom ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och kvalitet. Därtill
leder förvaltningen flera regionövergripande forum för samverkan till exempel FramSam,
samverkan barn, vuxna och äldre och social hållbarhet. Vidare har förvaltningen under året
samlat processen stöd till regionens chefer.

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Flera utvecklingsinsatser pågår för att uppnå ökad tillgänglighet till Region Gotlands tjänster. Infrastrukturen är på
plats beträffande "mina sidor" och arbetet fortskrider med att fylla på med lämpliga tjänster. Den externa hemsidan är
under utveckling och likaså pågår arbetet med en ny hemsida för biblioteken. Arbeten pågår även för ökad
tillgänglighet internt exempelvis utvecklad support.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl intern som externt. För det interna sker dialog i olika forum som
kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk m fl. Arbetet sker med olika grad av planering och ett identifierat
utvecklingsbehov är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. För det externa sker dialog med en rad aktörer;
intresseföreningar, myndigheter, företag, föreningar, nätverk m fl. God utveckling finns bland annat inom
måltidsverksamheten som arbetar med synpunktshantering, gästers medverkan i smaktester mm. Ur ett
näringslivsperspektiv så indikerar olika mätningar att målet ännu inte är nära att uppfyllas.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Förvaltningen bedöms ha påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning genom det arbete som bedrivs för att kartlägga,
utvärdera och utveckla processer. Möjligheter till digitalisering framgår av förvaltningens nu framtagna
digitaliseringsplan. Vidare är insatser gjorda för att förbättra styrning och ledning och det finns också metoder och
verktyg för stödjande insatser.
Konkret kan lyftas exempel som utveckling av det verksamhetsnära stödet till chefer, beslutsstödsystemet, anställande
av verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar, utvecklat riskanalysarbete, införande av administrativa robotar,
verktyg för digitala möten samt pågående effektiviseringsprogram innehållande bland annat program för sänkta
inköpskostnader med aktiviteter som att det ska vara lätt att handla rätt mm. Corona kan ha haft positiv påverkan på
detta mål - innovationerna ökar när vi måste samverka med varandra på nya sätt och i nya frågor.

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
I förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har aktiviteter utifrån organisationskartläggningen och
den nya ledarstrategin genomförts, vilket har bidragit till en positiv förflyttning. Bland annat har utbildning i
förändringsledning genomförts för regionens chefer, i stort sett har alla chefer nu genomfört utbildningen. Vidare har
en utbildningsserie för chefer och medarbetare kring grogrunder för konflikter tagits fram och kommer att lanseras
under hösten. Även en fördjupningsutbildning för chefer i konflikthantering har tagits fram och erbjuds alla regionens
chefer. Ett fortsatt arbete med dialog och samsyn, roller och förväntningar har genomförts under året med de fackliga
organisationerna, vilket också har bidragit till en förflyttning.
I Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har aktiviteter utifrån de fyra utvecklingsområdena genomförts, bland
annat i form av dialog i förvaltningens chefsgrupp samt på arbetsplatsträffar, vilket bidragit till en positiv förflyttning.
Dock kvarstår arbete innan förvaltningen till fullo når en tillitsbaserad organisationskultur.
Merparten av förvaltningens chefer deltog i region Gotlands satsning på utbildning i förändringsledning under 2020,
resterande chefer har deltagit i utbildningen under 2021.
Ett antal aktiviteter utifrån 2020 års medarbetaruppföljning pågår i verksamheterna för att åstadkomma ytterligare
förflyttningar inom områden såsom samarbete, tydlighet samt effektivitet.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
I det regionövergripande arbetet i form av bland annat Norma, strategisk hållbar bemanning, digitalisering av
rekryteringsprocessen, Heltidsresan samt arbetet med arbetsgivarvarumärket bedöms ha en positiv effekt på hela
regionens möjligheter och förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare även framåt. Även
lönebildningsarbete och arbetet med att samla regionens förmåner har förstärkt arbetet kring "ett Region Gotland".
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Projektet Heltid som norm har slutförts enligt plan, såväl på region som på förvaltningsnivå. Förvaltningen kan
konstatera att andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning har ökat med åtta procentenheter
jämfört med föregående period, vilket är en positiv indikator.
Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår, bland annat har vissa yrkesgrupper särskilt prioriterats i årets
lönerörelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv, deltagande i Normaprojektet som syftar till att skapa
inkluderande arbetsplatser, vidare har den digitala kompetensen höjts genom aktiv förändring av mötesformer till mer
digitala.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
I Regionstyrelseförvaltningens regiongemensamma uppdrag såväl som i regionstyrelseförvaltningen som förvaltning
har det varit stort fokus arbetsmiljöfrågor under perioden pga pandemin, t ex i form av riskbedömningar.
En regiongemensam skyddsombudsgrupp har träffats regelbundet, likaså har den utökade centrala
samverkankommitté (CSK) träffats frekvent. Revidering av samverkansavtalet har fortgått under perioden, vidare har
utbildningar för chefer i att göra riskbedömningar genomförts digitalt.
Trots pandemin har förvaltningens ett betydligt lägre sjuktal jämfört med föregående år,4,1,vilket är en positiv
indikator. Minskningen är störst vad avser de korta sjukskrivningarna. Det lägre sjuktalet beror sannolikt på att
försörjningsavdelningen överförts till tekniska nämnden från årsskiftet samt att medarbetare inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.
Ett antal aktiviteter utifrån 2020 års medarbetaruppföljning pågår i verksamheterna för att åstadkomma förbättringar
vad gäller arbetsbelastning. Vidare har dialoger kring chefers förutsättningar förts i förvaltningens ledningsgrupp och
åtgärder är framtagna, vilka syftar till att göra positiv förflyttning

6 Kvalitetsberättelse
Förvaltningen utgår ifrån regionens kvalitetsmodell och har genomfört aktiviteter för att
stärka arbetet inom framför allt områdena involvera motiverade medarbetare, utveckla
värdeskapande processer och att skapa värde med kunder och intressenter.
Medarbetare involveras genom strukturerade APT i olika grupperingar. Därutöver förs
individuella samtal för att fånga unika behov och utvecklingsinitiativ. Utifrån
medarbetarenkäten har åtgärdsplaner tagits fram och aktiviteter pågår.
Processutveckling sker inom samtliga avdelningar. Dels som ett led att förbättra kvalitet
men också som del i att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och
informationshantering.
För att skapa kvalitet med kunder och intressenter finns en rad olika nätverk och
samverkansstrukturer där dialog förs för att skapa möjlighet till medverkan och
samskapande. Kunddialoger förs strukturerar inom ett antal av förvaltningens
ansvarsområden för att säkerställa att verksamheten lever upp till åtaganden och att
synpunkter och kunskaper fångas in och tas om hand systematiskt. Även fysiska placeringar
av medarbetare har förändrats för att på så underlätta samarbetet mellan
regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar.
Kvalitetsarbetet drivs framåt genom struktur, kultur och systematik. Arbete har gjorts kring
årshjul, verksamhetsplanering, objektsförvaltning, informationshantering och
organisationskultur. Även nya roller har inrättats för att skapa förbättrade förutsättningar
till kvalitet framåt.
I förvaltningsledningen har konstaterats att förvaltningen är i behov av att prioritera och
också förstärka arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling ytterligare. Detta som ett
led i att möjliggöra fortsatt effektivisering och också förbättra chefers förutsättningar.
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Processutvecklingen blir fortsatt av stor vikt och också att identifiera värdeskapande
nyckeltal att använda för lärande och utveckling.
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 104 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden januari– augusti
2021. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 23 av dessa synpunkter. Övriga synpunkter
fördelades till berörda nämnder och till Länsstyrelsen. Av de inkomna synpunkterna som
hanterats av förvaltningen är det 7 negativa synpunkter och 1 som berömde de nya
badstegarna vid kallbadhuset. 15 synpunkter kan varken betraktas som positiva eller
negativa utan är mer av förbättringskaraktär. Förbättringsförslagen är många och inom alla
områden till exempel, skotta fotbollsplanen vid Rävhagen så fler lag kan spela fotboll på
vintern, tydligare information på gotland.se kring öppettider och kontaktpersoner samt
förslag på nya e-tjänster med mera.
7 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus under perioden.
Riskbedömningar har genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar för att
säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin.
Covid-19 pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika
omfattning av arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Att
medarbetarna arbetar hemifrån har ställt höga krav på såväl medarbetare som chefer i att
upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat. I de verksamheter där
arbete på distans inte har varit möjligt, har det varit höga krav och extra arbetsbelastning på
medarbetare att hitta praktiska lösningar utifrån pandemin och den utsatthet den inneburit.
Ett antal aktiviteter har planerats eller påbörjats under perioden, vilka bland annat syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats fram på grund av den pågående
Covid-19 pandemin.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till tekniska nämnden från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Vid årsskiftet trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Cirka 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, har
önskat och också fått, utökad sysselsättningsgrad från årsskiftet.
7.1 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess närmare 200 medarbetare
till tekniska nämnden. Detta innebär att det totala antalet månadsanställda minskat med 187
jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken har förvaltningen minskat med sex
månadsanställda medarbetare jämfört med juli 2020. Förändringen förklaras av en
minskning av främst tidsbegränsat anställda (5).
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Antalet månadsanställda årsarbetare (455) har minskat med 172 jämfört med juli
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget noteras att antalet
månadsanställda årsarbetare har ökat marginellt med två. Förändringen förklaras av att
antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med sju och antalet tidsbegränsat anställda
årsarbetare minskat med fem.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med en har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med sju. Detta beror bland annat på att vid avdelningen
måltid har andelen heltidsanställda ökat med 15 procentenheter jämfört med föregående
period, vidare har avdelningens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
ökat med tre procentenheter. Ett resultat av Heltid som norm som trädde i kraft vid
årsskiftet. På förvaltningen som helhet har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
tillsvidareanställda ökat med 1,5 procentenheter samt andelen heltidsanställda ökat med åtta
procentenheter jämfört med föregående period.
Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

469

-187

455

-172

Tillsvidare

433

-162

421

-148

36

-25

34

-24

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 140 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020. Om försörjningsavdelningen undantas i underlaget ökade den
arbetade tiden med tolv årsarbetare jämfört med föregående period. För månadsanställda
ökade den arbetade tiden med 14 årsarbetare och för timanställda minskade arbetad tid
med två årsarbetare.
En ökning av faktiskt arbetad tid ses främst vid HR-avdelningen, här har också antalet
månadsanställda medarbetare blivit flera under året, bland annat beroende på bemanning av
projekt. En minskning av arbetad tid ses vid kultur och fritidsavdelningen, där antalet
medarbetare minskat utifrån effektiviseringar i verksamheten.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

369

508

-140

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

29

22

6

90002 Digitalisering

51

53

-2

90003 HR-avdelning

41

36

5

90004 Måltidsavdelning

92

91

1

0

152

-152

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

23

21

2

90008 Regional utveckling

39

38

1

90009 Kultur och fritid

52

56

-4

90005 Försörjningsavdelning

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
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7.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-juli var 4,1 vilket innebär ett betydligt lägre
sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför korta
sjukskrivningar, upp till dag 14, som sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
En av orsakerna till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen
försörjning överfördes till tekniska nämnden vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har
historiskt sett haft relativt höga sjuktal då bland städverksamheten ingått som en stor del av
avdelningen verksamhet. Vidare har många av medarbetarna inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi vilket
sannolikt också bidragit till ett lägre sjuktal.
Jämfört med 2020 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas minskning är
motsvarande två procentenheter och männens 1,2. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal
högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 % av kvinnorna på förvaltningen
arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses vid avdelningarna kultur och fritid samt vid
kommunikation. Vid kultur och fritid har sjuktalen inom främst biblioteken sjunkit som ett
resultat av att stora personalinsatser och rehabiliteringsprocesser genomförts. Vid
kommunikation är det lägre sjuktalet bland annat ett resultat av hemarbete samt ett
systematiskt arbete med bland annat olika insatser i samverkan med företagshälsovården.
Vid regional utveckling ses en högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år, vilket främst
beror på ett flertal icke arbetsrelaterade längre sjukskrivningar. Dessa leder dock till en
negativ påverkan på arbetsbelastning och produktionskapacitet, vilket avdelningen arbetar
aktivt för att hantera på bästa sätt.
Antal pågående rehabiliteringsärenden har minskat jämfört med 2020, vilket till del beror
på att försörjningsavdelningen förts över till teknikförvaltningen från årsskiftet samt att
flera av avdelningarna också har ett lägre sjuktal. Rehabiliteringsärenden på grund av såväl
långtidsfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro har minskat. Den största minskningen av
sjukdomstyp är förkylning/infektion. En majoritet av förvaltningens rehabiliteringsärenden
bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterade.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

4.07%

5.81%

-1.74%

Kvinna

4.74%

6.71%

-1.98%

Man

2.79%

3.96%

-1.17%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +13,9 mnkr. Vilket är mer än förväntad helårsprognos (+10
mnkr). Detta förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar under perioden
ännu kommit igång fullt ut. Exempel på detta är Energicentrum, inköpsprojekt samt andra
satsningar inom HR respektive regional utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader
kommande del av året. Andra positiva delar i resultatet hänförs till centrala anslag som
fackliga företrädare, kapitalkostnader, förstudier exploatering samt personalrelaterade
orsaker som vakanser.
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-271 551

-257 630

13 921

-248 721

147 573

170 248

22 675

293 199

3 711

989

-2 723

3 038

28 987

49 471

20 484

42 330

Försäljning vara/tjänst

104 916

102 289

-2 627

185 275

Intern resursfördelning

8 382

16 748

8 367

21 364

Övriga intäkter

1 577

752

-825

41 192

KOSTNADER

-419 124

-427 879

-8 754

-541 920

Personal

-191 499

-188 168

3 331

-232 474

-29 041

-33 491

-4 450

-36 860

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

-1 444

-1 800

-357

-1 728

Förbrukn. mtrl

-33 217

-29 475

3 742

-77 610

Lokaler

-48 674

-47 286

1 387

-50 237

Avskrivn. internränta

-17 558

-16 159

1 399

-15 995

Intern resursfördelning

-12 043

-13 339

-1 296

-15 613

Övriga kostnader

-85 649

-98 159

-12 510

-111 402

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.
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8.2 Nettokostnadsutveckling

Att jämföra utveckling av kostnader och intäkter utifrån redovisningen blir detta år
missvisande då en stor del av verksamheten flyttats till annan nämnd, försörjningen.
Analysen nedan utgår därför från justerade värden där försörjningen har plockats bort.
Trots detta är jämförelsen svår och ger vissa missvisande värden. Dessa förklaras dock i
stort i analysen.
Kontostruktur

Utfall Jan Aug 2021

Resultat

Utfall Förändring Förändring
Jan- Aug
%
2020

Justerat
Justerad
Justerad
utfall förändring förändring
jan-aug
%
2020

-257 630

-248 721

-8 909

4%

-246 997

-10 634

4%

170 248

293 199

-122 951

-42%

159 891

10 358

6%

989

3 038

-2 049

-67%

3 007

-2 018

-67%

49 471

42 330

7 141

17%

41 592

7 879

19%

Försäljning vara/tjänst

102 289

185 275

-82 987

-45%

96 091

6 198

6%

Intern resursfördelning

16 748

21 364

-4 616

-22%

17 364

-616

-4%

752

41 192

-40 440

-98%

1 837

-1 085

-59%

KOSTNADER

-427 879

-541 920

114 041

-21%

-406 888

-20 991

5%

Personal

-188 168

-232 474

44 306

-19%

-177 316

-10 852

6%

-33 491

-36 860

3 369

-9%

-31 850

-1 641

5%

-1 800

-1 728

-72

4%

-1 728

-72

4%

Förbrukn. mtrl

-29 475

-77 610

48 135

-62%

-28 407

-1 068

4%

Lokaler

-47 286

-50 237

2 951

-6%

-46 639

-648

1%

Avskrivn. internränta

-16 159

-15 995

-165

1%

-14 839

-1 321

9%

Intern resursfördelning

-13 339

-15 613

2 274

-15%

-14 651

1 312

-9%

Övriga kostnader

-98 159

-111 402

13 243

-12%

-91 458

-6 701

7%

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent. I de tre sista kolumnerna redovisas värden exklusive försörjningsavdelningen.

Kostnadsutveckling
Periodens kostnaderna har i jämförelse med föregående års motsvarande period ökat med
21,0 mnkr (5%). Ökningen hänförs i huvudsak till kostnadsökning för personal och bidrag.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 6
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
personalavsnittet där den arbetade tiden ökat med motsvarande 12 årsarbetare. Trots
ökningen ligger kostnaden under budgeterad nivå.
Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år som redan
då låg på en låg nivå utifrån pandemin.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 12,1 mnkr jämfört med 7,0 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs till digitaliseringsavdelningen beroende på
belastningsattacker samt till ökad projektverksamhet och särskilda satsningar.
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Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 21,1 mnkr att jämföras
med 23,0 mnkr föregående år. En effekt av pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 42,7 mnkr i perioden att jämföras med 41,8 mnkr föregående
år. Stämmer enligt plan.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 6 mnkr högre än föregående år. Kostnadsökningen
är kopplad till pandemin utifrån bland annat extra anslag och ett statsbidrag till kultur- och
fritidsverksamheten.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 16,1 mnkr jämfört med 14,8 mnkr. Detta är i linje med
förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar, men fortfarande är
investeringsnivån låg.
Intäktsutveckling
Intäkterna har ökat i jämförelse med föregående år med 10,4 mnkr. Ökningen förklaras i
huvudsak av extra statsbidrag (kultur) och ersättning från HSF avseende pandemiarbete för
vaccinationssatsningen. Samtidigt föreligger intäktsbortfall för Almedalsveckan och baden
till följd av pandemin. Baden tappar även intäkter på grund av stängning av Hemsebadet.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen i perioden i förhållande till samma period föregående år är 4%.
Detta är en effekt av ovan beskriven utveckling. Årets budget medger en
nettokostnadsökning med 5,3% i förhållande till föregående års bokslut.
8.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 10,0 mnkr. Beslut har fattats
om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav 6,5 mnkr för stöd till kultur- och
fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi likaså 0,4 mnkr för företagslots samt 1,5 för
ett arbete med att öka befolkningen i arbetsför ålder. Huvuddelen av överskottet 7,0 mnkr
hänförs till centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd (ungdomsdelen),fackliga
företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker såsom
vakanser med mera.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-408 600

-398 597

10 003

-382 040

221 323

251 702

30 379

465 847

5 568

2 693

-2 875

4 497

43 485

72 776

29 291

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

159 718

2 387

290 723

Intern resursfördelning

12 574

14 247

1 673

31 373

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

2 366

2 268

-98

61 938

KOSTNADER

-629 923

-650 299

-20 376

-847 887

Personal

-287 475

-283 544

3 931

-357 364

-43 565

-55 547

-11 982

-65 101

-2 166

-2 166

0

-2 137

Förbrukn. mtrl

-49 792

-47 205

2 587

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 288

1 730

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-24 991

2 363

-24 605

Intern resursfördelning

-18 067

-22 163

-4 096

-25 773

-128 485

-143 395

-14 909

-172 562

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Årsprognos per avdelning
Regiongemensamt (+4,2 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,2 mnkr.
Detta hänför i huvudsak till centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd och ännu inte
utfördelade särskilda lönesatsningar. Till följd av detta förväntade resultat har förvaltningen
tagit beslut om göra vissa satsningar inom andra delar av förvaltningen bland annat för att
skynda på effektiviseringsarbetet och stärka kommunikationen. I anslaget för näringsliv
ligger för närvarande närmare 3,5 mnkr kvar att disponera för kommande satsningar. I
prognosen räknas med att detta kommer ske under året.
Kvalitet och kansli (+1,3 mnkr)
Avdelningen lämnar en prognos för året på +1,3 mnkr. Prognosen kommer främst av
överskott genom att avdelningen fått ersättning för medarbetare utlånade i
vaccinationsarbetet. Dessutom finns överskott i personalbudgeten genom vakanser och
långtidssjukskrivningar som inte kunnat tillsättas så snabbt som beräknat.
Digitalisering (+0,7 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i delåret i linje med budget trots kostnader kopplade till
vårens belastningsattack. Prognosen för helåret uppgår till 0,7 mnkr detta främst beroende
på ökade intäkter och återhållsamhet på kostnadssidan.
HR-avdelning (+1,7 mnkr)
Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det svårt att täcka kortvariga vakanser.
Även den fackliga tiden är svår att planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram
och det kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre. I dagsläget ser det ut som att
dessa två områden kommer att ge ett överskott på 1,7 mnkr.
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Måltidsavdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på +1,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till
överskottet har med försenade ombyggnationer och därmed utebliven hyresökning att
göra.
Ekonomiavdelning (+0,5 mnkr)
Prognosen pekar på att resultatet blir bättre än budget främst till följd av att
personalkostnaderna sammantaget är lägre än budget samt att intäkterna från kickback på
inkassoavtalet är högre än budgeterat. Till viss del kommer utrymmet i personalbudgeten
att behövas för konsultköp men inte fullt ut. Avvikelsen beror på att det saknats
upphandlare men också på normal rörlighet där en medarbetare slutar före att ersättaren
rekryterats.
Under hösten kommer konsulter att arbeta inom ramen för program sänkta
inköpskostnader. Kostnaden täcks i år av det tillfälliga tillskottet för
effektiviseringsprogrammet.
Kommunikation (-3,2 mnkr)
Prognosen pekar på -3,2 mnkr, underskott är till största delen kopplat till pågående
pandemi och har förbättrats något sedan förra prognosen. En stor del ligger inom
kommunikationsstöd samt Almedalsveckans projektkontor där merkostnader och
intäktsbortfall uppstått mot bakgrund av pandemianpassningen. En del av underskottet är
förväntat då en tillfällig förstärkning på kommunikation gjorts med 2,8 mnkr inom
förvaltningens gemensamma ram.
En viss oro finns även för högre antal utbetalade hyresgarantier inom budget och
skuldverksamheten. Boverket kompenserar dessa utbetalade hyresgarantier med en
schablonersättning i efterhand.
Regional utveckling (+3,3 mnkr)
I prognosen +3,3 mnkr ligger ett överskott för förstudier för exploatering med 2,8 mnkr
och i övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker som tillfälliga vakanser.
Exploateringsverksamheten är under utveckling tillsammans med berörda nämnder.
Avdelningen har tillförts eget kapital om 1,9 mnkr för arbetet med att öka befolkning i
arbetsförålder (1,5 mnkr) samt för tillfällig tjänst som företagsjour (0,4 mnkr) till följd av ett
politiskt beslut om stödpaket till näringslivet.
Kultur och fritid (+/-0 mnkr)
Avdelningens budget har förstärkts med 6,5 mnkr för de coronastöd som regionstyrelsen
beviljat. Efter denna förstärkning redovisar avdelningen ett resultat enligt budget.
Fritidsenheten levererar en prognos på minus 0,9 mnkr till följd av intäktsbortfall för baden
utifrån Corona och att Hemsebadet är stängt för renovering. Detta kan balanseras till viss
del mot lägre personalkostnader. Den samlade biblioteksverksamheten levererar ett
överskott om 0,2 mnkr. På avdelningens gemensamma ansvar levereras en positiv prognos
om 0,7 mnkr vilket bland annat beror på etableringsstöd som tillkommer. Kulturenheten
levererar prognos enligt budget. Utmaning finns att extra stöd tillkommit och projekt
beviljats så stort fokus är att få dessa medel att gå ut som planerat.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-408 600

-398 597

10 003

-382 040

90000 Regiongemensamt

-48 826

-44 616

4 210

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-31 451

1 279

-26 707

90002 Digitalisering

-56 242

-55 542

700

-60 027

90003 HR-avdelning

-50 440

-48 740

1 700

-50 304

0

1 500

1 500

1 537

90006 Ekonomiavdelning

-43 319

-42 824

495

-40 007

90007 Kommunikation

-15 647

-18 822

-3 175

-15 449

90008 Regional utveckling

-40 567

-37 273

3 294

-33 906

-120 829

-120 829

0

-124 447

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90009 Kultur och fritid

8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Förvaltningens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin. Effekter ses tydligast
inom fritidsverksamheten där uteblivna intäkter ses för bad och uthyrningsverksamhet.
Även Almedalsveckan som i år var digital har tappat intäkter. Totalt ett tapp på cirka 3,5
mnkr som till en mindre del kunnat parerats med minska kostnader. På kostnadssidan ses
framförallt effekt för ökade informationsinsatser och även anpassning av verksamhet vilket
totalt uppskattas till 1,0 mnkr.
Extra bidrag har delats ut men dessa har täckts av extra statsbidrag samt tilläggsanslag via
eget kapital.
En annan effekt är att investeringsnivån prognostiseras bli lägre på grund av varubrist.
8.5 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2021 uppgår till 105,4 mnkr inklusive
kompletterings- och tilläggsbudget. Av beviljat utrymme beräknas 28,8 mnkr åtgå under
året. Kvar av budgeten är 76,6 mnkr varav merparten kommer begäras i
kompletteringsbudget.
Investeringstyp
(tkr)

Budget inkl
KB

Utfall tom
aug

Prognos
utbetalning
2021

Pott

3 000

113

3 000

0

0

Landsbygdsutveckling

8 000

0

0

8 000

8 000

35 910

9 528

19 752

16 158

8 158

2 500

0

0

2 500

2 500

55 940

0

6 000

49 940

49 940

0

16

16

-16

0

105 350

9 657

28 768

76 582

68 598

IT
Mobil biblioteksvht
Exploatering RSF
Försäljning/förvärv
Summa

Kvar av budget
Prognos
2021 utbetalning 2022
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Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Upptagna medel för e-arkiv och upphandlingssystem beräknas ske via driftavtal och
kommer således inte belasta investeringsbudgeten. Under pandemin har svårigheter visat
sig beträffande tillgång till varor innebärande att förseningar i leveranser kan uppkomma.
Detta kan innebära förskjutningar i tid och en större del av budgeten kan behövas
kompletteringsbudgeteras.
Ombyggnation kök
Samtliga medel 19,0 mnkr för ombyggnation kök och matsal avseende Högbyskolan har
överlämnats till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Investeringsmedel motsvarande 2,5 mnkr har tilläggsbudgeterats efter erhållet statligt
investeringsbidrag. Upphandling pågår leverans beräknas till 2022.
Exploateringar samt försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 55,9 mnkr. Hittills i år har 38,3 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande att 6,0 mnkr åtgår detta för Roma paketet och
industrimark. I sammanställningen ingår även omkostnader vid försäljning och förvärv av
fastigheter vilka inte budgeteras.
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Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
Aktuell
budget prognos 2021
2021
Inmatning

-105 350

-9 657.3

-95 692.7

-28 768

-3 000

-112.8

-2 887.2

-3 000

Aktuell
prognos 2022
Inmatning
-68 598

Pott
28556 Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

-8 000

28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

-1 200

28514 Teknisk plattform

-2 555

-2 555.0

-2 555

28550 PC som tjänst

-9 812

-6 528.1

-3 283.9

-9 812

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-2 925.9

-74.1

-3 000

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

-11.2

-2 444.8

-956

-1 500

28676 Programsystem Almedalsv.

-740

-63.4

-676.6

-240

-500

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

0

-500

28678 Digitala sammanträden

-258

-258.0

0

-258

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

0

-400

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

-15 940

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

-3 000

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

-3 000

-5 000

81012 Roma Ekgatan

-3 000

-3 000.0

-3 000

0

-26 000

-26 000.0

0

-26 000

-4.0

4.0

-4

-12.0

12.0

-12

IT-investeringar

-1 989

-1 000
-4 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss
Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl
14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet

0
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9 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2021 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,9
0
0
+0,1
+0,2
+2,6

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till pandemirelaterade
orsaker så som minskat resande, låg representation och minskade kostnader i allmänhet.
Vidare beräknas även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad
omfattning. Överskottet för regionfullmäktige hänförs till lägre sammanaträdeskostnader
utifrån att mötena hålls digital samt att representationen är obefintlig vad gäller bidrag till
konferenser som hålls på ön. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa mindre
överskott eller nollresultat.
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Bilaga 1 - Aktivitetsuppföljning
Följande symboler används under status:

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

Status

Färdiggrad

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på
Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar
ekonomi.
Kommentar:
Inom biblioteken fortgår förändringsarbetet med ny gemensam organisation, översyn av bemanning utifrån att kunna
öppna upp biblioteken mer, möjlighet att säkerställa kompetens likvärdigt. Mobil enhet utvecklas i första steget med
att upphandla och inköpa nya fordon vilket möjliggör förändrad verksamhet. Leverans av statistikrapport gällande icke
användare/användare av biblioteken på Gotland har skett vilket möjliggör nästa steg av fokus och prioriteringsarbete i
verksamheten. Systembyte fortgår enligt plan. Till följd av chefsbyte kommer förändringsarbetet behöva ta lite längre
tid.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.
Kommentar:
Förberedande arbete påbörjat utifrån att sätta process och tidsplan. Samråd görs med regional utveckling gällande
genomförandeplanen för RUS.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under
2022.
Kommentar:
Ambitionen är att påbörja arbetet med att sätta process och tidsplan innan året är slut.

Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.
Kommentar:
Avdelningen kultur och fritid har ambition att få fart på arbetet under slutet av året. Avdelningarna kultur och fritid
och regional utveckling har dialog bland annat kring utformning av genomförandeprogram social välfärd och
arbetssättet kopplade till det.
Idrottsrörelsen stöds i projektet ”Hitta ut”. I samverkan med utvecklingsbolag samt HjärtLungföreningen ansvarar
förvaltningen även för Hälsans stig som är i bra skick.

Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Kommentar:
Utifrån beslut i RS juni 2021 och därefter dialog kring det fortsatta arbetet har planering för utvecklingsarbetet
påbörjats.
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Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet är påbörjat med anledning av pandemin och kommer att
fortsätta och utvecklas de kommande åren. Arbetet med att fastställa krigsorganisation och inleda krigsplacering
avbröts i samband med pandemin men kommer att återupptas.

Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.
Kommentar:
Pandemin har medfört att krisberedskapen har stärkts och krismedvetenheten har ökat. Det finns dock ett stort behov
av utbildning och utveckling när pandemin är över. Under pandemin har det inte funnits förutsättningar att bedriva
denna verksamhet i någon större utsträckning. Under kvartal 3-4 har förbättringsarbete med ledningsplatser mm
prioriterats.
I samband med DDoS attackerna i januari-mars har en översyn påbörjats av redundans och kapacitet hos våra
internetförbindelser. Nya brandväggar mot internet har installerats, flytt av applikationer har påbörjats för att minska
sårbarheten, och aktiva skyddsmekanismer har etablerats.
Den planerade workshopen för måltids ledningsgrupp samt kontaktpersoner i andra förvaltningar samt övning i
kontinuitetshantering har skjutits fram till hösten 2022 på grund av personalbrist hos beredskapsstrategerna. Test av
krismenyn i köken skjuts också på till 2022 på grund av personalbrist inom avdelningen måltid. Beredskapsplanen för
måltidsavdelningen ska redovisas för måltids ledningsgrupp i september och därefter skickas ut till alla berörda kök för
genomgång på APT.
Inom upphandlingsstöd har det i samband med pandemin blivit tydligt hur upphandling med fördel kan involveras i
övergripande beredskapsarbete. En förteckning över lärdomar från pandemin har tagits fram. I höst tas även ett PM
fram tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att gemensamt dokumentera erfarenheter om beredskap i
samband med Covid 19 ur inköpsperspektiv. Sårbarhetsanalys görs strukturerat. Det är tydligt att det finns funktioner
inom avdelningen ekonomi som har en hög sårbarhet. Kontinuitetsplanering är viktig för att minska sårbarheten.
Åtgärder för att minska sårbarheten har diskuterats men det är svårt att helt eliminera riskerna. Det finns helt enkelt
inte de resurserna.
Kommunikationsfunktionen ingår i den övergripande krisorganisationen i regionen och dess hantering. Vi hanterar
även den kris som föreligger just nu och hittills i år har fokus legat på att organisera och bemanna
kommunikationsorganisationen som stöttar i pandemiarbetet, inklusive vaccinationsplaneringen. För att arbetet skulle
flyta på under sommaren gjordes en gemensam planering där samtliga kommunikatörer i regionen ingick. Det har
alltid varit minst fem kommunikatörer i tjänst varje vecka. För att hantera den höga belastningen har tre personer
anlitats i kommunikationsteamet på timme. Vi har dessutom sedan i juni anställt tre visstidsanställda för att hantera
det ordinarie linjearbetet, som under en viss period helt fick pausats.
Under hela pandemin har vi sett till att övergripande information om pandemiläget inklusive vaccinationsarbetet har
publicerats i våra digitala kanaler, på busskurer, i terminaler, på färjan mm, samt i digitala och tryckta annonser med
syfte att nå ut till så många gotlänningar och besökare som möjligt. Vi har haft ett väl utvecklat samarbete med övriga
aktörer på Gotland när det gäller både smittspridning och vaccination i syfte att nå ut med samordnad information till
gotlänningar och besökare.
Den regionövergripande planeringen och samordningen av kommunikationsstödet avseende både smittspridning och
vaccinationer fortgår, i första hand till och med året ut. Ett nytt övervägande huruvida den regionövergripande
samordningen behöver fortsätta även efter detta, eller om kommunikationsarbetet kan skötas i ordinarie strukturer,
kommer att göras under hösten.
En kontinuitetshantering/beredskapsplan togs fram inom regionupplysningen under hösten 2020 som fungerat väl vid
vinterns driftstörningar på grund av belastningsattacker.
En strukturerad uppföljning av pandemins påverkan inom idrott och kultur har påbörjats ihop med idrotten,
förvaltningen och smittskydd.

Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.
Kommentar:
Arbetet har påbörjats men är försenat på grund av den pågående pandemin samt personalbortfall
(långtidssjukdom). En revidering av gällande plan är planerad till kvartal 3-4. En mer genomarbetad planering kommer
att inledas under 2022 och då med beaktande av erfarenheter från den pågående pandemihanteringen både lokalt,
regionalt och nationellt.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla
platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och
verka.
Kommentar:
Projektet Bo, leva och verka har påbörjat nästa skede. Analysera och dra slutsatser som ska resultera i konkreta
initiativ och åtgärder för öka Gotlands befolkning. Digital varumärkesplattform är framtagen och godkänd i
regionfullmäktige, Gotland.com lanseras under våren.
Projektet Bo, leva och verka har initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som
bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar. Arbete pågår även med att utvärdera huruvida ett större Leaderprojekt ska sökas. Även en kommunikativ insats med samverkan mellan arbetsgivare på ön utvärderas, med målet att
stärka bilden av att det finns en attraktiv arbetsmarknad på ön. Tätt kopplat till projektet genomfördes även två
seminarier under Almedalsveckan, med ämnet ”Är landsbygderna det nya svarta?”.
Varumärkesplattform är framtagen och godkänd i regionfullmäktige, och implementeras bland annat genom
gotland.com, men även genom att skapa samverkan med aktörer på Gotland.
Gotland.com lanserades under juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete inkluderas
verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där de kan marknadsföra sin egen verksamhet, men
även ta del av marknadsföringsmaterial. I samband med lanseringen har även annonser visats för att stärka
varumärket och driva trafik till gotland.com.

Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Kommentar:
Arbetet med att ta fram en ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling är påbörjad och kommunicerad med REGU.

Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Pilotprojektet har inte startats pga avsaknad av projektledare. Dock har resurser från biblioteken genomfört och
presenterat rapport kring servicebehov i Hemse.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och
informationsspridning.
Kommentar:
Projektarbetet igång tillsammans med berörda aktörer. Innovationslotsar rekryterade och på plats. Projektstrukturen
har lagts fast. Information på intranätet har byggts upp och informationsfoldrar tagits fram. Verksamhetsmöten har
genomförts för att dels sprida information om projektet och dels hämta in tankar kring möjliga innovationsarbeten att
bygga vidare på. Sedan föregående rapportering har de första konkreta idéerna prövats och är nu inne processen för
fortsatt utveckling. Beslutsprocess för finansieringsbeslut framtagen.

Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram
genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och
innovation.

24

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 2 2021

Kommentar:
Arbetet med att ta fram ett genomförandeprogram är påbörjat kommer att kommuniceras med REGU under kvartal 34 innevarande år

Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett
kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala
kompetensutmaningar.
Kommentar:
Arbetet med framtagandet av ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen är påbörjat. Nytt forum för ett
operativt kompetensråd är uppstartat. Nya instruktioner för strategiskt respektive operativt kompetensråd ska
utarbetas. En plan och presentation för arbetet är framtagen.

Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Kommentar:
En digitaliserad Almedalsvecka genomfördes 4-7 juli. Evenemangen visades upp på den upphandlade och
skräddarsydda playkanalen Almedalsveckanplay. 719 evenemang genomfördes av 409 arrangörer. Sidan hade cirka
55200 besök under de fyra dagarna och 87 700 unika sidvisningar. På Almedalsveckanplay finns det möjlighet att fram
till och med 30 april 2022 i efterhand se över 500 av årets evenemang. En handfull organisationer valde att
genomföra sina digitala evenemang fysiskt på plats på Gotland.
Arbetet med årets digitala Almedalsvecka bidrog till att projektkontoret med hjälp av digitala arrangörsmöten stärkte
relationen med alla arrangörer och andra intressenter. Nöjdheten var mycket hög. Arrangörernas bedömning av hur
pass väl årets Almedalsvecka uppfyllde deras förväntningar är 7,1 på en 10-gradig skala, bara något lägre än tidigare
år (7,6). Orsaken är främst svårigheten för arrangörerna att nå ut till deltagarna. Enkäten som skickades ut till
arrangörerna visar att 15 procent medverkade för första gången som arrangör under Almedalsveckans flagg. 26
procent av de digitala evenemangen genomfördes av ideella organisationer, 17,5 procent av företag och 16 procent
av stat/kommun/region.
Arrangörer som varit i kontakt med Almedalsveckan projektkontor har ett följande omdöme utifrån en 6-gradig skala
(1=Inte alls nöjd och 6=Mycket nöjd):

Hur nöjd är du med den service du fått? 5,8

Upplevde du att du fick det stöd du behövde? 5,8

Hur upplevde du tillgängligheten via telefon/epost? 5,8

Hur upplevde du informationsmötena som genomförts? 5,1

Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av
Almedalsveckan från 2022.
Kommentar:
Beslut om förändrad styrning, gemensam projektbudget, organisation och roller har fattats av regionstyrelsen.
Instruktionen för de nya råden beslutas under hösten. Implementeringen är inte påbörjad men beräknas ske vid
årsskiftet. I september genomförs workshops med inblandade för att gemensam projektbudget, uppdrag och roller
ska klargöras.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med
SBF och TKF).
Kommentar:
RF har beslutat om att införa gemensam beredning för samhällsbyggnadsfrågor/samhällsbyggnadsberedning. Under
hösten 2021 är beredningen planerad till två tillfällen, varav det första i november.
FramSams projektgrupp har genomfört planering tillsammans med de tre nämndsekreterarna. MBN och SBF ansvariga
för genomförandet.

Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF
och TKF).
Kommentar:
Uppdraget har tilldelats två medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadskonferensen kommer
bli ett kortare digitalt informationstillfälle under hösten 2021.

Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland
2040 (ÖP).
Kommentar:
Upphandling av en MKB har genomförts, konsultens arbete påbörjades under juli månad. Dryga tiotalet arbetsgrupper
har levererat sina resultat från de fokusområden som de arbetet med. Fortsatta dialogmöten med olika intressenter
har hållits och arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag under hösten ligger fast.
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Den tidiga dialogen genomförd 2020 har sammanställts. Dialogmöten med förvaltningsledningsgrupper, REX, KLG
samt näringsliv och byggbranschen mfl har hållits. Fokusområdenas arbetsgrupper har haft regelbundna arbetsmöten
för framtagande av samrådsmaterial.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Kommentar:
Energicentrum är etablerat och inför 2022 påbörjas verksamhetsplanering tillsammans med styrgruppen för
Energicentrum.

Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.
Kommentar:
Infrastruktur och tjänster i form av Zoom och Skype finns på plats och utnyttjandet ökar hela tiden. Har blivit vardag
att arbeta i de digitala mötesverktygen. Verktyg finns nu på plats också för workshoparbete men här finns kvar att
göra för att öka kompetensen i användandet. Under februari månad 2021 genomfördes nästan 12.000 digitala möten
(UAFs Teams möten oräknade), motsvarande siffra 2020 var 103. Politikens ställningstagande avvaktas i GDPR frågan
innan vi eventuellt tar MS365 produkter i drift, så för nu har vi de system och applikationer vi behöver för att kunna
genomföra digitala möten.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja
implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat,
miljö och energi,
Kommentar:
Insatser för prioriteringar i regionala utvecklingsstrategin är framtagna och kommer fram till antagande av
programmet att minskas ner till de aktiviteter som är samhandling, bidrar till störst förflyttning och därmed påverkar
effektmålen mest.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Stärka klimatkraven vid upphandlingar.
Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat på grund av resursbrist.
Under förra året genomfördes en kortfattad utredning om ekonomiavdelningens miljö- och hållbarhetsarbete.
Genomförd utredning visar på behov av utveckling inom miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingsrelaterade frågor.
Detta kan genomföras på upphandlingsstödsenheten när resurser finns. Vidare behöver kravställare i förvaltningarna i
dialog med miljösamordnare ställa miljökrav vid inköp. Ansvars- och rollfördelningen behöver tydliggöras.
Planen för året var att utreda hur klimatkraven vid upphandlingar ska kunna stärkas genom att:

Se andra regioner och upphandlingsmyndigheten för benchmark hur vi ska hantera kravställning
upphandling.

Utreda ansvars- och rollfördelning för hållbarhetskrav i upphandlingar.

Utreda hur kravställa klimatkrav vid upphandlingar. I det ingår säkerställa vi ställer samma typ av krav på
tex olika typer av transporter. Gäller alla krav och inte enbart hållbarhet – hänger ihop med att säkerställa
avtalsförvaltning i stort.

Utreda hur mäta hållbarhet på ett bra sätt

Utreda hur uppföljning av hållbarhetskrav kan och bör göras.

Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.
Kommentar:
Del i uppdraget av framtagande av ny översiktsplan för Gotland.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen

Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma
kundtjänstfunktionen.
Kommentar:
Revidering av riktlinjer pågår. Samverkan pågår, men kan utvecklas ytterligare efter pandemin som sätter paus på
studiebesök, gemensamma utbildningar (ex bemötande) och eventuellt gränsöverskridande teamarbete. Ny slags
servicemätning ej klart. Checklista tillgänglighet (regionkompetens om tillgänglighet) klar men ska revideras innan den
läggs ut på intranätet (se aktivitet: Regionupplysningen på intranätet).

Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med
regionen.
Kommentar:
Funktionen/infrastrukturen finns framtagen. Det som måste till är att fylla "mina sidor" med lämpliga tjänster och
innehåll. Det kräver i sin tur ett engagemang från alla förvaltningar och ett integrationsarbete med befintliga
verksamhetssystem.

Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb
Kommentar:
Nyrekryterad kompetens i form av en informationsarkitekt driver sedan halvårsskiftet en förstudie som under hösten
ska resultera i ett beslutsunderlag och förslag för ett genomförandeprojekt för Region Gotlands nya webbplats.
Tillgänglighetsanalys av hemsidan har gjorts av Digg-myndigheten. Åtgärder vidtas under hösten för att förbättra
akuta tillgänglighetskrav på befintlig hemsida.
RFI utskickad till flera leverantörer inför upphandling av ny hemsida för biblioteken. Till följd av systembyte under
våren som krävde mycket tid av personal inom biblioteken pausades RFI. Uppstart under hösten igen.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man
kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.
Kommentar:
Ej påbörjad.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Kommentar:
En fastighetsstrategi finns idag redan i mångt och mycket i de riktlinjer och rutiner som finns för Region Gotlands
fastighetsverksamhet. Ett system som hanterar data om vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas och/eller
underhållas bör arbetas fram i avdelningen för fastighetsförvaltning.

Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga
förvaltningar.
Kommentar:
Samtliga förvaltningar har påbörjat sina delprojekt för införande av processorienterad informationsförvaltning via earkivprojektet.

Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument
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Kommentar:
Ett analysarbetet är gjort när det gäller förutsättningar för kopplingar mellan ledningen av samhällsutveckling på
Gotland, genom RUS:en Vårt Gotland 2040, ÖP, varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland etc, och styrningen
av organisationen Region Gotland. Det har identifierats som två olika processer med olika logik, men som av varandra
starkt beroende processer. Den kritiska faktorn är en fungerande yta för interaktion mellan processerna, vilket
förutsätter en utvecklad med långsiktig koncerngemensam planering. Det vill säga en röd tråd genom hela kedjan. Ett
första utkast till ny styrmodell för Region Gotland är nu framarbetat och dialog rörande detta förslag pågår under
hösten 2021, med målet att denna ska kunna antas av regionfullmäktige i juni 2022.
Bild av det samlade ledningssystemet framtagen och diskuterad i kvalitetsnätverket och koncernledningsgruppen med
positiv respons. Fortsatt arbete sker inom ramen för framtagande av ny styrmodell.
Uppdragsdirektiv för revidering av Region Gotlands styrmodell har tagits fram och beslutades av regionstyrelsen i
januari 2021. Under första halvåret har omvärldsanalys samt en utvärdering av nuvarande styrmodell genomförts
bland annat via en enkät som besvarats av förvaltningsledningar och förtroendevalda. Resultatet har analyserats och
förslagen till förändring kommer att diskuteras under hösten. Samtliga medarbetare inom Region Gotland har getts
möjlighet att påverka genom att anmäla sig och delta i en workshop. Målet är att en ny styrmodell ska beslutas av
regionfullmäktige första halvåret 2022.
Samtliga styrdokument som ekonomiavdelningen ansvarar för har aktualitetsprövats. En större omarbetning pågår av
dokumenten riktlinjer för intern kontroll, riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering samt ett helt
nytt dokument som kommer att få namnet riktlinjer för ekonomistyrning. Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso kommer att tas upp för beslut i regionfullmäktige under hösten. Riktlinjer för ekonomistyrning kommer att
ersätta dokumentet Regler för styrning och uppföljning. Översyn av upphandlingspolicyn och riktlinjer är påbörjad.
En översyn av HR-s styrdokument har påbörjats för att gå från detaljkontroll till tillit. Ett antal områden har
identifierats, där vi behöver se över beslutsdelegationen. Lönetillägg, ny lön vid ändrade arbetsuppgifter samt bisyssla.
Kommunikationsavdelningens styrdokument är giltiga.

Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med
syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.
Kommentar:
Arbetet är påbörjat inom lokalförsörjningsgruppen i ledningen av regionens lokalförsörjningsstrateg. Planen ska
levereras till budgetberedningen maj 2022.

Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter
effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
Arbete pågår med att etablera program för sänkta inköpskostnader. Programmet löper under perioden 2021-2023.
Programmet består av 3 delar; samordnade uppdrag, förvaltningarnas åtgärder och projekt digitaliserat inköp.
Programmet är ett resultat av projekt sänkta inköpskostnader. Programmet innehåller genomförande av ett antal
utvecklingsaktiviteter för att säkerställa de strategiska målen/visionen helhetsorientering, långsiktighet, lätt att handla
rätt samt kvalitet, effektivitet och regelmässighet. Genomförandet av programmet ska ge sänkta inköpskostnader,
ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp på Region Gotland.
Arbete pågår för att förbereda för digitaliserat inköp samt att stödja förvaltningarna att genomföra åtgärder. 2
projektledare kommer att arbeta under hösten. Tillsättande av strategiskt inköpsråd har gjorts under våren 2021 och
ett första möte har genomförts.

Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut
efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Kommentar:
Extramedel har avsatts för att arbeta vidare med projektet strategisk hållbar bemanning under 2021 och en
projektorganisation har byggts upp för att stödja förvaltningarna med ett verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HRspecialist, systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har tagit fram en plan för stödet under
året. Ett antal identifierade verksamheter finns framtagna utifrån en prioriteringsordning där stöd kommer att ges för
att se över bemanning, kompetens och stöd kring hållbar bemanning.

Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
Kommentar:
Förvaltningens digitaliseringsplan framtagen och beslutad i förvaltningsledningen. Struktur för löpande uppföljning i
förvaltningsledningen etablerad. Regionens plan är framtagen och presenterad på BuB. Implementering återstår.
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För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa
påverkan på hela området informationshantering, kommunikation,
tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Kommentar:
Arbete genomfört för att kartlägga lagstiftningens påverkan på förutsättningar att använda molntjänster samt
framtagande av ställningstagande för Region Gotland. Området är satt under snabb utveckling på såväl nationell nivå,
EU-nivå och amerikansk nivå vilket skapar svårigheter att ta fram ett för regionen gällande rättsligt ställningstagande.
Muntlig genomgång kring frågeområdet gjord i RS. Ärende framskrivet för hantering under hösten.

Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling
till mer verksamhetsnära system.
Kommentar:
Arbetet med en regiongemensam utvecklingsplan kommer att påbörjas under hösten. Socialförvaltningen har under
våren implementerat en modul som stödjer individ- och familjeomsorgen (IFO). Utbildning av slutanvändarna kommer
att genomföras under hösten. Socialförvaltningen är nu intresserade av att gå vidare inom IFO och koppla nyckeltal till
verksamhetsdatat. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har visat intresse för skolmodulen och de har fått en demo
skickade till sig som ledningsgruppen ska titta på i början av hösten.
Samtliga förvaltningar använder beslutsstödet för rapportering, uppföljning och analys av ekonomi och personal samt
verksamhet. Budget- och prognosarbetet sköts helt i systemet.

Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av
organisationskultur
Kommentar:
Implementeringen har fortsatt under året och användningen av nya intranätet har i viss mån fått en skjuts av
kommunikationsarbetet kopplat till pandemin. Personalhandbokens innehåll är nu överflyttat till intranätet vilket varit
en viktig målsättning från start. Dock ser användningen av nya intranätet i organisationen fortfarande alltför ojämn ut
när det gäller olika förvaltningar och det saknas även beskrivningar och information om flera viktiga verksamheter.
Det finns också andra integrationer som funnit med i planen från start, men som ännu inte fungerar. Till exempel så
saknas integration med Canea Docpoint, dokumenthanteringssystemet. Arbete för att förverkliga denna viktiga
integration pågår i samverkan med dokumenthanteringsprocessens ansvariga funktioner.
Förvaltningsövergripande referensgrupp för utvecklingsfrågor har etablerats under året. Nyckeltal för att följa
utvecklingen har tagits fram. Kommunikationsfunktionen arbetar kontinuerligt med att uppdatera och förstärka
innehållet på kommunikationssidorna på Insidan i syfte att ge stöd och hjälp till självhjälp till organisationens
medarbetare. Vi jobbar också aktivt med olika grupper för att främja samverkan över gränser, både avseende
funktioner och förvaltningar

Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Kommentar:
Att ta fram objektsförvaltningsplaner är en del av dialogen kring förvaltningens digitaliseringsplan och viktigt i den
fortsatta implementeringen av planens prioriterade områden.
För merparten av digitaliseringsavdelningens objekt finns planer framtagna och ligger i LiSA
Arbetet med att ta fram en objektsförvaltarplan för samtliga HR objekt har sedan tidigare påbörjats. Inom
verksamhetsutvecklingen digital HR kommer ytterligare verksamhetsmoduler som ska stötta våra processer att
upphandlas under 2021. Målsättningen är att objektsförvaltarplanen för HR objekt ska vara klar Q4.
Objektsförvaltningsplaner för nuvarande objekt Aivo och Compare finns i LISa. Men med anledning av systembyte
måste nya objektsförvaltningsplaner tas fram både för kostdatasystemet (Aivo blir Matilda) och system för
upphandling och uppföljning av livsmedel (Compare har ersatts med Hantera). Arbetet med de nya
objektsförvaltningsplanerna kommer ske under hösten.
Objektsförvaltningsplaner finns för ekonomisystem och beslutsstödsystem. Det som återstår är att se om alla delar är
aktuella och att göra en check mot ny objektsförvaltningsmodell.
Klart avseende hemsida, intranät och Almedalsveckans programsystem. Mediabanken MediaFlowPro är påbörjad men
inte helt färdig än.
Resurs tillsatt inom kultur och fritid för att påbörja arbetet kring att införa e-arkiv och har i uppdrag att säkerställa
objektsförvaltningsplaner och Lisa klassning.

Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt
utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.
Kommentar:
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Dialoger genomförda med samtliga avdelningschefer för att tydliggöra behov av förbättringar inom avdelningar,
mellan avdelningar och mellan förvaltningar. Prioritering gjord i förvaltningsledningen. Första steg översyn av
organisatorisk hemvist för kansligrupper (ÖF, PAN, VAL och budget och skuld). Förslag till beslut framtaget och
riskanalys genomförd.

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

Status

Färdiggrad

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Kommentar:
Dialog kring de fyra områdena genomförd i förvaltningens chefsgrupp. Områden för förbättring identifierade och
lämnade till förvaltningsledningen för fortsatt arbete.
En förflyttning har gjorts inom samtliga av de fyra utvecklingsområdena. Samverkan över gränser är det område som
haft störst fokus. Samverkan med alla avdelningar inom RSF och även övriga förvaltningar. Kvar finns ännu att göra
dessa samarbeten ännu mer funktionella och effektiva. Även hitta strukturer för nya arbetssätt samt ta hand om
lärande och utveckling. Avdelningarna inom förvaltningen har kommit olika långt, kulturarbetet är en pågående
process. Aktiviteten har varit uppe på arbetsplatsträffar men ett arbete kvarstår.
Inom regional utveckling har ett arbete påbörjats för att utveckla den avdelningsgemensamma delen av VP-processen.
Detta är i linje med utvecklingssatsningen Vägar till hållbar utveckling som avdelningen bedriver. Behovet av ökad
internsamverkan har också diskuterats inom koncernledningsgruppen för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
kunna arbeta med hållbar utveckling inom organisationen. Vidare pågår diskussioner med länsstyrelsen kring
samverkan såväl inom området kris- och beredskap samt social välfärd. Bland annat är vi överens om att regionen, nu
när vi har en ny-antagen RUS, övertar forum för social välfärd som länsstyrelsen har drivit i några år.

Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kommentar:
Arbete påbörjat i FLG samt i samarbete mellan avdelningar kvalitet och kansli, HR, ekonomi och digitalisering för att
fördjupa bilden av framtidens chefsstöd. Beslut om att etablera en funktion som verksamhetsutvecklare chefers
förutsättningar, rekrytering genomförd och tjänsten tillsatt från augusti.
En översyn av ekonomifunktionen gjordes i slutet av år 2020. Utifrån de slutsatserna har områden för att utveckla
chefsstödet identifierats. Det är dock viktigt att vi utvecklar och identifierar basnivån på chefsstödet gemensamt inom
regionstyrelseförvaltningen så att inte varje avdelning gör på eget sätt. I avdelningen arbetar vi just nu på att etablera
en upphandlingssupport och en mer utvecklad ekonomisupport. Skiftet från ekonom till controller innebär att
arbetssätt mot förvaltningar behöver utvecklas för att hitta det mest optimala sätt att stödja verksamheterna. Vi
arbetar även för att utveckla informationen på intranätet. Att underlätta för chefer att göra inköp är ett prioriterat
arbete. Systemstöd för att vidareutveckla inköpsprocessen och underlätta för samtliga beställare (inte bara chefer) har
beviljats anslag 2022. Projekt kommer att påbörjas under hösten. Avdelningen arbetar med att hitta rätt nivå för
utbildning i beslutsstödet för att underlätta för chefer. Under våren har genomgång och utbildning av vissa funktioner
i förvaltningarnas staber genomförts.

Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar,
organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.
Kommentar:
Ej påbörjat.

Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att
stärka förtroendet för ledningen.
Kommentar:
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Dialog kring behov och möjliga åtgärder genomförd vid förvaltningens chefsträff i juni. Förslag till åtgärder
överlämnade till förvaltningsledningen för fortsatt arbete under hösten.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.
Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och kompetensadministration, learning (preboarding, digitala
klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera.
Under perioden har prioritering av digital anställningsprocessen och komplettering av moduler gällande strategisk HR
till HR-systemet prioriterats. I mars har en option till gällande HR-system kunnat utnyttjas och ett tilläggsavtal har
skrivits med Visma gällande verksamhetssystemet Kompetensportalen och implementering pågår nu för fullt.
Även verksamhetssystem för rekrytering och stöd för arbetspsykologiska tester har upphandlats och ska börja
användas under hösten.
Arbetet med att införa ett digitalt stöd för anställningsprocessen har fortsatt. Arbete pågår enligt plan och
målsättningen är att införa det stegvis, med start i RSF och SBF under hösten och resterande förvaltningar därefter.

Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.
Kommentar:
Projektet har avslutats och övergått i verksamheternas utvecklingsarbeten. En slutrapport finns och ska fastställas i RS
under hösten. Förvaltningens eget projekt avslutat och utvärdering genomförd. Fortsatt arbete sker inom ramen för
arbetet hållbar bemanning.

Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras
och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.
Kommentar:
Ej påbörjat

I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.
Kommentar:
Insatser gjorda på individnivå för att öka kompetensen kring att använda mötesverktyg, intranätet och
beslutsstödsystemet.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt
samverkansavtal.
Kommentar:
Ett utkast på avtal finns framtaget och stöddokument ses över. Arbetet har även belyst närliggande områden att ta
tag i för att få samverkan att fungera. Det handlar om facklig tid, samsyn kring arbetsrättsliga processer samt
strukturer för att ha dialoger i vardagen av lite mer informell natur.

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

Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.
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Kommentar:
Fördjupad dialog i FLG genomförd och åtgärder framtagna. Åtgärder planeras för att stärka staben (lokalansvarig är
under rekrytering), se över möjligheten att anställa eller frigöra resurser för verksamhetsutvecklare, fortsatt
digitalisering (utifrån beslutad digitaliseringsplan), ta fram ett tydligt årshjul för chefer samt utveckla mer tvärgående
mötesforum.

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

Status

Färdiggrad

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.
Kommentar:
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med koncernledningsgruppen under våren arbetat med att ta fram ett
underlag för beslut till vårens budgetberedning på kostnadssänkningar inom ramen för effektiviseringsprogrammets
områden. Regionfullmäktige tog därefter i juni beslut om nivåsänkning i 2022 års budget på sammanlagt 43 mnkr. I
resultatplanen fram till 2024 ligger kostnadssänkningar på ytterligare 107 mnkr. Under året har ett omfattande arbete
genomförts för att identifiera konkreta åtgärder för att kunna sänka kostnaderna inom samtliga områden i
programmet.
Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå
kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och
framåt.
Kommentar:
I dialog i förvaltningsledningen har beslut fattats om åtgärder för 2022. Handlar om organisatoriska förändringar,
neddragning av tjänster, förbättrat bemanningsarbete, minskat resande och ökad digitalisering. Även förbättrad
inköpsprocess och lokalutnyttjande ses kunna ge effekt men på längre sikt. Lämnas som förslag till detaljbudget som
beslutas av RS under hösten.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Delårsrapporten 2021:2 inklusive bilagor godkänns

Pandemin fortsätter att påverka
Den rådande coronapandemin har präglat nämndens verksamheter under hela våren
och kommer att göra så även under hösten. Under stor del av året har gymnasiet,
vuxenutbildningen och folkhögskolan bedrivit distans- och fjärrundervisning. Från
läsårsstarten i augusti är närundervisning huvudalternativet. Det finns en oro att
sommaren 2021 med många besökare och mindre efterlevnad av restriktionerna med
ökad smittspridning som följd kan komma att påverka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) verksamheter negativt. Förvaltningens
bedömning är dock att beredskapen hos de enskilda enheterna är god och rutiner och
arbetssätt för återgång till distansundervisning kan snabbt tas fram Den digitala
kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt. I pandemins fotspår
kommer verksamheterna att noga följa elevernas behov av kompensatorisk
undervisning och psykosocialt stöd.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och
både arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal
deltagare och studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
För att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och
bättre möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad
förändringar som syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
Några förändringarna som har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i
gymnasieskolan är nya bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande
examen inom vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna
för vuxenutbildning på gymnasial nivå förändras.
Vuxenutbildningen växer
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare Särvux, har flyttat in
under GVN:s ansvarsområde sedan 1 juli 2020. En kartläggning har gjorts som visar
på att mer resurser behöver tillföras den här verksamheten om intentionerna från
staten skall uppfyllas. Inför kommande år behöver en ramförstärkning göras för att
stärka vuxenutbildningen så att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada ska kunna få den utbildning som de behöver.
Forts…
1 (3)
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Forts…GVN § 63
Viktigt att samla arbetsmarknadsinsatserna
Arbetet med att få till en samlad arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland fortgår.
Inför budgetberedningen 2022 skall ett förslag till beslut om försörjningsstödets
organisationstillhörighet vara klart. En arbetsgrupp från socialförvaltningen (SOF)
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) arbetar med underlaget.
Omvärlden påverkar
Omvärlden påverkar Gotland och mottagandet av anvisade flyktingar har kommit
igång efter en ”pandemipaus”. En beredskap finns för att eventuellt ta emot några
fler anvisningar än Gotlands kvot, så kallade akutplatser (Sverige har ett
åtagande om 500 sådana platser).
Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är
en förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där
prognosen beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
En del i effektiviseringsprogrammet gäller lokaler och investeringar. För att klara det
utökade behovet av lokaler och undvika fler investeringar inom gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN:s) verksamheter krävs ett utökat samarbete mellan
avdelningarna. Arbetet pågår under ledning av försörjningsenheten på förvaltningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom
samtliga målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter
samt ett brett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande som tar
tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan. Den
pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att
ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden. Det vill säga de områden som
är mest attraktiva för sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva
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1 Sammanfattning
Pandemin fortsätter att påverka
Den rådande coronapandemin har präglat nämndens verksamheter under hela våren och
kommer att göra så även under hösten. Under stor del av året har gymnasiet,
Vuxenutbildningen och folkhögskolan bedrivit distans- och fjärrundervisning. Från
läsårsstarten i augusti är närundervisning huvudalternativet. Det finns en oro att sommaren
2021 med många besökare och mindre efterlevnad av restriktionerna med ökad
smittspridning som följd kan komma att påverka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) verksamheter negativt. Förvaltningens bedömning är
dock att beredskapen hos de enskilda enheterna är god och rutiner och arbetssätt för
återgång till distansundervisning kan snabbt tas fram Den digitala kompetensen hos elever
och personal har gynnats positivt. I pandemins fotspår kommer verksamheterna att noga
följa elevernas behov av kompensatorisk undervisning och psykosocialt stöd.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och både
arbetsmarknad och etablering och Vuxenutbildningen har fått ett ökat antal deltagare och
studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
För att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre
möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad förändringar som
syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Några förändringarna som
har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan är nya
bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande examen inom
Vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna för vuxenutbildning
på gymnasial nivå förändras.
Vuxenutbildningen växer
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare Särvux, har flyttat in under
GVN:s ansvarsområde sedan 1 juli 2020. En kartläggning har gjorts som visar på att mer
resurser behöver tillföras den här verksamheten om intentionerna från staten skall
uppfyllas. Inför kommande år behöver en ramförstärkning göras för att stärka
Vuxenutbildningen så att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad
hjärnskada ska kunna få den utbildning som de behöver.
Viktigt att samla arbetsmarknadsinsatserna
Arbetet med att få till en samlad arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland fortgår. Inför
budgetberedningen 2022 skall ett förslag till beslut om försörjningsstödets
organisationstillhörighet vara klart. En arbetsgrupp från socialförvaltningen (SOF) och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) arbetar med underlaget.
Omvärlden påverkar
Omvärlden påverkar Gotland och mottagandet av anvisade flyktingar har kommit igång
efter en ”pandemipaus”. En beredskap finns för att eventuellt ta emot några fler
anvisningar än Gotlands kvot, så kallade akutplatser (Sverige har ett åtagande om 500
sådana platser).
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Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
En del i effektiviseringsprogrammet gäller lokaler och investeringar. För att klara det
utökade behovet av lokaler och undvika fler investeringar inom gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN:s) verksamheter krävs ett utökat samarbete mellan
avdelningarna. Arbetet pågår under ledning av försörjningsenheten på förvaltningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom samtliga
målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter samt ett brett
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande som tar
tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan. Den pågående
gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att ekonomiskt etablera
sig i våra mest perifera områden. Det vill säga de områden som är mest attraktiva för
sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva ett tillskott av elever för att
vara bärkraftiga ur ett ekonomiskt och kompetensförsörjningsperspektiv.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemins effekter på verksamheterna
Coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten under den aktuella perioden. En
viktig del av den nationella strategin för att minska risken för smittspridning har varit att
övergå till distans- och fjärrundervisning. För att skapa goda förutsättningar för att kunna
hålla smittsäkert avstånd mellan eleverna och mellan elever och lärare även efter återgången
till närundervisning flyttades gymnasieeleverna i årskurs 3 på de högskoleförberedande
programmen under den andra halvan av vårterminen till konferens- och
kongressanläggningen Wisby Strand. Det innebar att antalet elever i gemensamma
utrymmen såsom korridorer, caféer, bibliotek och matsal kunde minskas. Under hela
pandemin har Wisbygymnasiet i princip varit helt förskonad från smittspridning i skolan.
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Kraftfulla insatser har satts in för att kompensera de elever som missgynnats av
distansundervisningen.
Pandemin är en anledning till att Vuxenutbildningen har haft fortsatt ökad efterfrågan av
utbildning inom alla områden. Elevantalet har ökat markant jämfört med motsvarande
period föregående år. Det går också att se en tendens till en ökning av andelen unga elever
med ofullständiga gymnasiebetyg. Högst söktryck har det varit till yrkesutbildningar med
begränsat antal utbildningsplatser, vilket har inneburit att fler än tidigare inte kunnat antas
till sökt utbildning. Antalet SFI-elever har fortsatt att öka trots minskade anvisningstal.
Eleverna har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och återvänder till studier.
Ungdomsgårdarna har under våren varit stängda. Som alternativ har ungdomsavdelningen
erbjudit en digital ungdomsgård via plattformen Discord - en insats som fallit väl ut.
Personalen har istället mött ungdomarna där de är – på nätet.
Lättnader i restriktionerna gjorde att Gotlands folkhögskola har kunnat genomföra många
av de sommarkurser som planerats. Främst är det internationella kursdeltagare som
uteblivit denna sommar. Sommarkursernas genomförande har stor betydelse för såväl
personalplanering som skolans ekonomi.
Förändringar inom Komvux
Det stegvisa införandet av Komvux för stärkt kompetensförsörjning innebär för den
aktuella perioden från 1 juli 2021 att:
- de med störst behov av utbildning prioriteras
- ett komvuxarbete, liknande gymnasiearbetet, införs
- prövning införs inom särvux
Förändringar kring statsbidrag
Med anledning av ändringarna i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning har Skolverket valt att ställa in den ansökan som var öppen
mellan 1 april – 3 maj 2021. En av de större förändringarna är att man ändrar villkoren för
kombinationsutbildningarna. Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort.
Insats utifrån oro kring motorburen ungdom
Under 2020 har aktörerna inom Operativt Samverkansforum (OSF), bland annat Region
Gotland och Polisen, sett en ökning av ungdomar/unga vuxna som rör sig i offentlig miljö,
vilket har resulterat i bråk, fylleri och i visa fall ofredande. Ungdomsavdelningen har arbetat
uppsökande på fredagskvällar i den miljön där dessa problem uppstått. Detta i syfte att
skapa en tryggare miljö och att vid upptäckt av ungdomar under 18 år som använder
alkohol eller andra sinnesförändrande substanser kontakta föräldrar och vid behov polis
eller socialtjänst. Detta är en extraordinär insats som ligger utanför ungdomsavdelningens
uppdrag, men under rådande omständigheter har förvaltningen valt att genomföra insatsen.
Hur länge insatsen kommer att pågå beror på utvecklingen av pandemin och hur den
påverkar möjligheten att hålla ungdomsgårdarna öppna på fredagar.
Utfallet av årets gymnasieval
Efterfrågan på utbildningsplatser på Wisbygymnasiet är fortsatt hög och antalet elever som
söker till skolan ökar. Antalet förstahandssökande elever steg i år från 540 till 560 st. Att
klara att budgetera verksamheten och anpassa organisationen innan elevernas val är gjorda
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har blivit en allt större utmaning, då skolan ser en ökad rörlighet efter gymnasievalet i
februari. Antalet omval har ökat sedan förra året från 150 till 171 och antalet nya
ansökningar under omvalsperioden har ökat från 31 till 39 stycken. Fler elever söker till
utbildningar på fastlandet. I år ökade antalet ansökningar från 45 till 72 i preliminärvalet. I
cirka en tredjedel av fallen kan man se att sökande elever inte kommer iväg som planerat
eller flyttar tillbaka. Där utgör den kommunala gymnasieskolan garanten för att dessa elever
ska kunna fortsätta sin utbildning. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är antalet obehöriga
gymnasieelever på programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY) som i mån av
plats erbjuds utbildning inom nationella gymnasiekurser. Dagens slimmade organisation,
som är förutsättningen för en ekonomi i balans, påverkar elevernas rörlighet negativt och
riskerar att missgynna elever som till exempel kommer in med en sen ansökan eller av
någon anledning önskar byta studieväg.
Uppdrag för en samlad arbetsmarknadspolitik
Utredningen kring en mer sammanhållen arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland är
klar och en slutrapport har lämnats under våren. Vid regionfullmäktiges sammanträde i juni
fattades det ett beslut i ärendet som innebär att avdelningen för arbetsliv och etablering
tilldelas två miljoner kronor extra för insatser till dem som står längst från
arbetsmarknaden. Samtliga förvaltningar gavs i uppdrag att arbeta mer aktivt för att ta emot
individer som är i en arbetsmarknadsinsats. Frågan om försörjningsstödets organisatoriska
tillhörighet återremitterades till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Utvecklingsarbete sker kring fullföljd utbildning
Under 2021 deltar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i SKR:s utbildning kring
fullföljd utbildning tillsammans med två andra kommuner. Syftet är att öka antalet elever
som fullföljer grundskola och senare gymnasiet med fullgoda betyg. Utbildningen är
evidensbaserad och förvaltningen ser fram emot att följa vilka resultat som kan komma av
detta. Grundskolan, gymnasiet samt avdelningen för arbetsliv- och etablering (som ansvarar
för kommunala aktivitetsansvaret) och studie- och yrkesvägledning deltar.
Nya arbetsmarknadsinsatser på individnivå
Det finns ett fortsatt stort behov av stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därför
har avdelningen för arbetsliv och etablering under perioden förändrat insatsen inom
Vuxkomp för att möta behovet för unga med försörjningsstöd att nå eller närma sig
arbetsmarknaden. Större delen av de nyinskrivna inom Vuxkomp är numera unga vuxna
och enligt enheten för stöd- och försörjning/socialförvaltningen så är det den målgruppen
de ser en ökning av.
JobbSam har fortsatt ta emot nya deltagare och även här har det varit en hög efterfrågan på
platserna. Flertalet samverkansaktörer menar att det finns behov av ytterligare platser för
att möta behovet hos deras deltagare. Under perioden har avdelningen för arbetsliv och
etablering beviljats ett projekt som är finansierat av FinSam Gotland och som drivs i
samarbete med hälso- och sjukvården. Projektet heter "Hälsobalans Gotland" och syftar till
att testa en modell för hälsokurs med mål att upprätthålla en god hälsa.
Samarbetet med ESF-projektet "Norma – se kompetensen" har utvecklats och
framtagandet av en handledarutbildning har påbörjats för att öka stödet till arbetsgivare
som tar emot deltagare från avdelningen.
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3 Förväntad utveckling
Lärdomar under pandemin
Efter en längre period av snabba omställningar utifrån ständigt nya förutsättningar behöver
verksamheterna gå in i en tid av stabilitet och långsiktighet där man, utifrån förvärvade
erfarenheter, systematiskt kan utveckla kunskapsuppdraget. För att samla ihop dessa
lärdomar har verksamheterna i uppdrag att identifiera vad som gynnat verksamheten och
vad som kan fasas ut.
Hur har resultaten påverkats?
En preliminär analys av betygsstatistiken läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan
av genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Under vårterminen gjordes
kraftfulla insatser för att kompensera de elever som missgynnats av distansundervisningen.
Detta har bidragit till att kunskapstappet delvis kunnat motverkas.
Kompensatorisk undervisning och hälsofrämjande insatser kommer fortsatt att behövas för
den här elevgruppen.
Gymnasiet
Skolan håller fast vid sina fokusområden detta läsår, det vill säga att utveckla
klassrumspraktiken och mentorsrollen, att säkerställa utövandet kring bedömning och
betygsättning, öka tillgängligheten i lärmiljöerna, utveckla introduktionsprogrammen,
relationen skola-arbetsliv, arbetet med Agenda 2030 och de globala målen samt skolans
strategiska hälsoarbete.
Inriktningar, programfördjupningar och ämnen på yrkesprogrammen och det estetiska
programmet har reviderats inför läsåret 2021/22. Likaså har ämnesplanerna i matematik,
engelska och moderna språk reviderats. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån
efterfrågan från elever och samtidigt göra en anpassning utifrån arbetslivets behov. Bland
annat gäller förändringarna det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över
yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.
Vuxenutbildning
Antalet elever har ökat markant sedan 2017 och på grund av pandemin har utvecklingen
det senaste året eskalerat. 2018 hade Vuxenutbildningen 1664 elever under ett kalenderår.
2021 har Vuxenutbildningen 1578 elever vid halvårsskiftet. Inför höststarten 2021 är det ett
fortsatt högt söktryck.
Många av de elever som söker till vuxenutbildning idag har större behov av pedagogiskt
stöd och vägledande insatser. En högre andel av eleverna på SFI är idag kortutbildade
vilket är mer resurskrävande.
Statsbidragen är en stor men osäker del av Vuxenutbildningens ekonomi vilket påverkar
organisering och planering av utbildningsinsatser.
En av de större förändringarna är att man ändrar villkoren för kombinationsutbildningarna.
Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort vilket är en tydlig signal från staten
att man vill att kommunerna prioriterar utbildningsformen.
Ändringar har också skett gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Validering är ett prioriterat område och det kommer vara möjligt att söka ett särskilt
statsbidrag för validering. Vuxenutbildningen har de senaste åren bland annat haft en
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pilotverksamhet inom vård och omsorg där 20 anställda inom socialförvaltningen validerats
till undersköterskor. Inom ramen för ESF-projektet "Framtidens barnskötare i fokus"
kommer en av pedagogerna ta fram ett valideringsmaterial.
Komvux som särskild utbildning (före detta särvux) togs över från särskolan föregående
år. Verksamheten är under uppbyggnad och Vuxenutbildningen ser ett behov av
ramförstärkning inför kommande år kopplat till detta. Hittills är en samordnare och en
specialpedagog anställd men detta kommer inte att räcka utifrån den initiala kartläggning
som samordnaren gjort.
Ett avtalsförslag för förändrat arbetstidsavtal för lärare på Vuxenutbildningen finns nu
framtaget. Förslaget innebär att lärarna övergår från ferietjänst till semestertjänst. För att
klara skollagens krav på att kunna starta utbildningar mer flexibelt. Vuxenutbildning är inte
låst i tid och rum.
Gemensamt uppdrag för gymnasiet/Vuxenutbildningen
Gymnasiet och Vuxenutbildningen har i uppdrag att samverka i högre grad kring
medarbetare och lokaler. En lokalöversyn av resursutnyttjandet pågår där gymnasieskolans
behov matchas med Vuxenutbildningens önskemål, som ofta består av snabba och korta
insatser. Försörjningsavdelningen stödjer det arbetet och har identifierat potential i
exempelvis gemensam schemaläggning.
Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan räknar med fyllda utbildningar och välfyllda studentboenden inför hösten.
Därtill planeras för nya utbildningar under läsåret. Den intensifierade utvecklingen av
digitala metoder kommer att fortsätta. Folkhögskolan har tilldelats yrkeshögskoleplatser för
tolkutbildning.
Ungdomsavdelningen
Ungdomsgårdarna planerar för att ha flexibla öppettider parallellt med digitala
ungdomsgårdar under hösten. Utifrån att intresset för motorfordon bland ungdomar är
stort planeras en verksamhet som är riktad till ungdomar från 15–19 år med ett
motorintresse.
Det är en tendens att ungdomar rör sig mer på allmän plats. Avsaknaden av vuxna vid
dessa tillfällen medför en risk för en ökad psykisk ohälsa och risk att unga människor far
illa. Utifrån detta ser ungdomsavdelningen ett behov av fältverksamhet. Ett projekt startas i
höst och 1,5 år framåt där fältverksamhet kommer att bedrivas på fredags- och
lördagskvällar samt under tillfällen där man vet att ungdomar rör sig mer ute.
Avdelningen för arbetsliv och etablering
Ett internt projekt kallat "En väg in -flera möjligheter ut" har påbörjats under våren.
Projektet är en förstudie och skall ta fram förslag på hur avdelningens olika insatser kan
sammansvetsas mer, skapa en tydligare process för individen samt öka möjliggöra för fler
vägar vidare genom tydliggjord samverkan. Ett förslag på arbetssätt skall tas fram och
presenteras i september.
Utifrån utredningen och rapporten kring en samlad arbetsmarknadspolitik så har
Regionstyrelsen gett socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
uppdrag att utreda frågan om försörjningsstödets organisatoriska tillhörighet vidare under
hösten. Uppdraget hanteras av en arbetsgrupp från socialförvaltningen

7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
2021

(SOF)Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Utbildningsoch arbetslivförvaltningen.
Flyktingmottagandet förväntas öka under hösten
Utvecklingen i världen, i synnerhet Afghanistan påverkar våra verksamheter. Det gäller dels
de som redan finns här eftersom Migrationsverket stoppat alla av- och utvisningar till
Afghanistan samt pausat avslagsbeslut gällande afghanska asylärenden. Det finns en stor
oro i gruppen som redan etablerat sig på Gotland, anställda och elever i alla våra
skolformer för nära anhöriga som fortfarande finns i Afghanistan. Eftersom
Migrationsverket har förvarnat om en ny flyktingström därifrån förbereder sig
verksamheterna på ett mottagande av kvotflyktingar med akuta placeringar. Bostäder kan
bli det som sätter stopp för detta, skolorna genom Lotsen - den centrala
mottagningsverksamheten och avdelningen arbetsliv och etablering har beredskap.
Migrationsverket har för avsikt att klara årets anvisningstal vilket kan innebära ytterligare 77
personer som ska tas emot i höst. Av årets anvisningstal är det 50 platser kvar samt
ytterligare 27 från 2020. Den tidigare årsplaneringen på sex personer per månad har inte
stämt.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

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

8

Delårsrapport 2
2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mål

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Inledning
Att klara gymnasiet har stor betydelse och ger förutsättningar för det fortsatta livet. Det
vittnar både forskning och erfarenhet om. För att klara det här målet är det viktigt att
samtliga delar i förvaltningens verksamhet fungerar väl och ser sig som lika viktiga delar i
en lång kedja. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet skall uppnås och för de
elever som inte fullföljde gymnasiet på den dag vi kallar att ta studenten så finns alla
möjligheter att klara detta på Folkhögskolan och Komvux. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen skall ge förutsättningar för ett livslångt lärande. I delårsrapporten
beskriver vi hur arbetet med den kedjan går just nu, vilka aktiviteter som genomförs och
sedan följer en kort beskrivning från varje avdelning kring hur det gått med
måluppfyllelsen.
Aktiviteter som leder mot målet
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans
med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående
förbättringsarbetet. Kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med
funktionsnedsättning ökar och även central förvaltnings förmåga till stöd och stödmaterial
bidrar successivt till ökad måluppfyllelse.
Avdelning stöd och utveckling arbetar kontinuerligt för att bidra med stöd och råd inom
arbetet med övergångar. Förvaltningen har utvecklat en större generell kompetens när det
gäller betydelsen av väl fungerande övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
En förvaltningsövergripande elevhälsoplan är nu framtagen och skall implementeras
under 2022. Där har övergångar ett eget kapitel.
Central förvaltning har utvecklat närmare samarbete med följande;
SKR - utvecklingsprogram:
• Projekt fullföljd utbildning; Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som
vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande
arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina
studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess verksamheter
• STL- skriva sig till lärande som startade 2019. Förenar pedagogiska
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
Uppsala universitet;
• Planering av utbildningsinsats för förstelärare; "Processledarskap och
skolutveckling". Preliminär start; ht22 Etablerat samarbete med lärarutbildning
inom Uppsala universitet. - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kontaktlärare
och forskar-lärarsamverkan är under utveckling
Handlingsplan digitalisering för UAF är reviderad och den bygger delvis på den Nationella
IT-strategin. Planen är etablerad inom verksamheterna och den följs upp kontinuerligt i
samband med de årliga rapporteringarna. Kontinuerligt stöd, utbildning och utveckling av
hur digitala verktyg används inom fjärr- och distansundervisning och digitala möten har
haft stor betydelse under 2020.
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En förutsättning för att nå målet är en väl fungerande Barn- och Elevhälsa (BEH).
Samarbetet med verksamheterna fungerar bra. Medarbetare arbetar kontinuerligt nära
skolledning och specialpedagoger på varje skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig
lärmiljö för barnen och eleverna. BEH är också en aktiv och drivande part i
förvaltningens olika utvecklingsarbeten och samarbetar för förbättring gällande bland
annat: tilläggsbelopp, övergripande elevhälsoplan, likvärdig skola, problematisk
skolfrånvaro, elever med problemskapande beteende, medicinsk studie- och
yrkesvägledning, Resursskola, Lotsen och projektet Fullföljd utbildning.
Vuxenutbildning
Försteläraruppdrag inrättat från hösten 2020, Tillgängliga lärmiljöer. Enheten har fortsatt
arbetet med utvärderingsarbete och uppföljning enligt Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) värderingsverktyg med samtliga pedagogiska arbetslag inom
Vuxenutbildningen. Planeringen av arbetet med arbetslagen har fått läggas om på grund
av pandemin. Rektor tillsammans med förstelärare bedömer att arbetet med
värderingsverktyget och de diskussioner som arbetslagen fört med hänsyn till detta har
ökat medvetenheten hos större delen av pedagogerna vilket förmodas leda till en ökad
måluppfyllelse.
Samarbetet mellan skolformer och andra aktörer inom utbildning är av största vikt för att
de gotländska medborgarna ska få ett så kvalitativt och brett utbud som möjligt.
Samarbetet och uppföljning med de externa aktörerna fungerar väl och uppföljningen av
den upphandlade verksamheten bedrivs mer systematiskt än tidigare även om det
fortfarande finns utvecklingspotential.
Samarbetet med Wisbygymnasiet kan förbättras avseende lärarresurser men även lokaler.
Utifrån Vuxenutbildningens perspektiv vore det önskvärt med ett utökat samarbete för att
på så sätt kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud. En samverkan vore även önskvärd
med gymnasieskolans introduktionsprogram där det skulle finnas samverkansvinster
genom att erbjuda yrkespaket där såväl elever från gymnasieskolan som vuxenutbildning
skulle kunna ingå.
Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan har som mål att deltagare fullföljer sin utbildning. Folkhögskolan arbetar
för att nå de grupper som tidigare avbrutit sina studier eller av annan anledning saknar
grundskola eller gymnasiekompetens. Folkhögskolan strävar efter att nå så många
individer som möjligt och anpassar verksamheten efter ett ökat antal deltagare.
Målsättningen är att deltagare/studenter upplever att man lyckas och når sina mål på
folkhögskolan. En grundläggande ambition och målsättning är att de studerande skall öka
sin förmåga till inflytande och egenmakt. För att nå de prioriterade grupperna försöker
folkhögskolan att öka samarbetet med andra skolfomer, utbildningar och andra aktörer.
Folkhögskolan erbjuder en utbildningsform som möter människor utifrån deras
livssituation, erfarenhet och möjligheter.
Utbildningarna präglas av folkbildningens fyra mål:
- Demokratiuppdraget
- ge individer förutsättningar att påverka sin livssituation och engagera sig i
samhällsutvecklingen
- utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån
- öka intresset för och delaktighet i kulturlivet.
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Ungdomsavdelningen
Att möjliggöra för unga människor att ha en meningsfull fritid är vårt uppdrag. Detta
möjliggör och ger bättre möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och lärande. Under året
har vi fokuserat på två aktiviteter.
• utökad verksamhet för hbtqia+ besökare och en utbildningsinsats för vår personal
inom samma område.
• samarbeta och erbjuda jag-utvecklande gruppverksamhet till elever i regionens
högstadieskolor under skoltid
Dessa två aktiviteter har haft gott utfall och dessa kommer vi att fortsätta med. De bidrar
till detta mål genom att de är inriktade på att stärka den unges känsla-av-sammanhang
utifrån teorin KASAM (Aaron Antonovsky) att stärka den friska sidan hos mänskan klarar
hon motgångar bättre. Resultatet av denna typ av aktiviteter är svåra att mätta men utifrån
forskning kan man kan utgå ifrån att de har en positiv verkan. Så genom att rusta den
unge att klara svårigheter och motgångar i livet så får den lättare att klara skolgången och
ta till sig ny kunskap längre fram i livet.
Gymnasiet
Resultatsammanställningen för läsåret 2020/2021 visar på en relativt liten påverkan av
genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Totalt på skolan har andelen
elever som tar examen av ”antalet elever som tar examen eller studiebevis och läser minst
2 500p” sjunkit med knappt två procentenheter från 93,2 procent (2020) till 91,4 procent
(2021). Före pandemin (2019) var motsvarande andel 92,7 procent. Det är eleverna på
yrkesprogrammen som står för den största minskningen. Betygsresultaten har under det
senaste året förbättrats. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 14,0 (2020) till
15,3 (2021). Motsvarande poäng före pandemin var 15,1 (2019). Resultaten har ökat på
såväl de yrkes- som de högskoleförberedande programmen. För den största ökningen står
yrkesprogrammen.
Orsaken till resultaten kan härledas till flera insatser under läsåret:
- Skolan har haft veckovisa uppföljningar på gymnasieprogrammen, där elevgrupper
identifierats som haft särskilda behov av närundervisning i karaktärskurser och moment.
- Mentorsrollen har utvecklats och fler elever med särskilda behov har tidigare
uppmärksammats och därmed kunnat erbjudas särskilt stöd.
- Genomförda insatser under vårterminen för att kompensera elever som missgynnats av
distansundervisningen. Som särskilt stöd erbjöds eleverna såväl lovskola (sportlov,
påsklov och sommarlov) som extra undervisning.
Arbetsliv och etablering
Avdelningens aktiviteter för att klara målet är att bedriva ett strukturerat arbete med
studievägledning, skola- arbetsliv som hela skolans ansvar, välunderbyggda val för
eleverna, möjlighet till stöd vid övergångar mellan skolgångar samt god och tillgänglig
lärmiljö under studietiden för elever som riskerar att ej påbörja eller avsluta sina
gymnasiestudier.
Avdelningen arbetsliv och etablering bidrar också till denna måluppfyllelse genom det
kommunala aktivitetsansvaret, studie- och yrkesvägledningsorganisationen samt genom att
arbetsmarknadsinsatser som bedrivs också har välförankrade inslag av studievägledning
och möjligheter till studier vid ex. extratjänst.
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02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Målet rymmer mycket. Att bli väl bemött i våra verksamheter, att få lämna våra
verksamheter med gott självförtroende och stärkt självkänsla inför nästa steg i livet, att få
det stöd man behöver och att våra lärmiljöer är hälsofrämjande. Att klara skolan är en
viktig del. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte har fullt ut likvärdiga skolor på Gotland.
Den bilden verifieras även av den granskningsrapport som Regionens revisorer, KPMG,
lämnade i juni. Det är för stor skillnad i förutsättningar mellan våra skolor för att det skall
vara likvärdigt.
Det fria skolvalet påverkar likvärdigheten, några skolor har en stor andel vårdnadshavare
som väljer annan skola än den anvisade medan andra är nöjda med sin anvisade skola.
Tillgången till behöriga lärare påverkar kunskapsresultaten.
Samarbetet med övriga förvaltningar i det som vi numer benämner samverkansstrukturen
(tidigare BarnSam och VuxenSam) fungerar allt bättre och är mycket viktigt för att nå
målet. I vår egen förvaltning är en väl fungerande barn- och elevhälsa som samarbetar väl
med våra enheter mycket viktigt.
Tvärs över förvaltningsgränserna pågår omställningsarbetet till en god och nära vård samt
ett uppdrag för att minska livsstilssjukdomar. Förvaltningen deltar aktivt.
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling har tagits fram under året. Barnoch elevhälsans kuratorsgrupp har gjort en inventering av skolornas arbete mot kränkande
behandling på strukturell nivå som bas i ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet och
likvärdighet. E-tjänsten för att anmäla kränkande behandling används och bedöms
fungera mycket bra.
En övergripande elevhälsoplan är nu framtagen och redo för implementering. Stöd för
rektorer och personal i elevhälsoarbetet som skall ge en övergripande helhetssyn av
elevhälsoarbetet för att kunna utvärdera och kontinuerligt utveckla elevhälsoarbetet.
Preliminärt implementeras planen till 2022.
Utvärderingen av de organisationsförändringar som genomfördes under 2020 visar att
förvaltningen tar steg framåt i hälso- och arbetsmiljöarbetet: Personal känner sig mer
delaktig, mer informerad och har en god dialog med närmaste chef. Ett ökat förtroende
för förvaltningsledningsgruppen lyfts fram. Kvarstår att än mer utveckla samarbeten och
att minska sårbarhet och upplevd stress hos några.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att utveckla hälsoarbetet för såväl personal som
elever. Mycket av detta ryms inom ramen för likabehandlingsarbetet som genomförs på
ett systematiskt sätt med aktiviteter och uppföljning av dessa. En Värdegrund för
Vuxenutbildningen har tagits fram och finns tillgänglig i såväl lokaler som digitalt.
I februari 2020 har det bland annat genomförts en temavecka om Mänskliga rättigheter
som likabehandlingsgruppen arrangerade. Veckan blev väldigt uppskattad av såväl
medarbetare som elever. Under vecka 46 genomfördes en Pridevecka på
Vuxenutbildningen med bland annat en tipspromenad i såväl fysisk som digital form.
Under pandemin har det varit en större utmaning att nå eleverna då de under perioder
studerat helt eller delvis på distans. En elevenkät genomfördes i slutet av våren och där
framkom det att en del av eleverna mådde dåligt av isoleringen till följd av pandemin.

12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
2021

Att aktivt föra en dialog om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna
under pandemin har varit en prioriterad aktivitet för skolledningen. Konkret har det
inneburit att Coronasäkra verksamheten för att lärare och övriga medarbetare ska känns
sig trygga i undervisningssituationer för att eleverna i sin tur ska kunna ges möjlighet att
uppnå målen med sin utbildning. Vuxenutbildningen har även många externa besökare
inom lärcentrum-verksamheten. Information och kommunikation på ett tillgängligt sätt på
olika språk, bildstöd och i olika kanaler har därför varit prioriterat.
Folkhögskolan
Folkhögskolan arbetar aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende.
Genom att stärka deras insikt om deras generella kompetenser ökar den egna förmågan till
bemötande, delaktighet och samarbete. Målsättningen är att skapa ökat välmående och
bättre hälsa. Skolan erbjuder friskvård under studietiden och friskvård på arbetstid för
medarbetare. Folkhögskolan har fördjupat sitt arbete med likabehandlingsplanen. Detta
sker genom implementering, kontinuerligt arbete med planens olika delar samt
uppföljning. Skolan utvecklar lärmiljöer och pedagogik som tar stor hänsyn till individens
behov i nära dialog med deltagarna. Genom att identifiera varje deltagares behov och utgå
från det i lärandet så arbetar folkhögskolan aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och
självförtroende är nyckelfaktorer för att lyckas med sina studier.
Gymnasiet
En stor del av de aktiviteter som planerats inför 2021 i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för en god hälsa och goda uppväxtvillkor har genomförts. Bland annat har
inför innevarande läsår en ny likabehandlingsplan tagits fram av elevhälsoteamet. Utfallet
av insatserna kommer att utvärderas i samband med kommande års elevenkät.
Den planerade e-tjänsten för elever att rapportera in kränkande behandling har inte gått
att implementera utifrån kraven som ställs kring personuppgiftsbehandling genom dataskyddsförordningen
svårigheten att möta kraven som ställs kring personuppgiftsbehandling genom
dataskyddsförordningen-GDPR.
Arbetsliv och etablering
För att hela Gotland skall leva och tillväxt skall vara god behöver alla medborgare ha
likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa. Avdelningen arbetar med frågan kring
hälsa genom bland annat att samverka med hälso- och sjukvården, skapa förutsättningar
för ny bild av välmående under tiden man har en aktiv insats inom avdelningen.
Utvecklingen att sänka trösklar för de som har svårast att till sig nya levnadsvanor är av
största vikt, att göra hälsofrämjande arbete tillgängligt för olika åldrar, nationaliteter och
funktionsvariationer pågår genom att erbjuda olika alternativ.
Hälsobalans Gotland är ett exempel på ett projekt som avdelningen, i samarbete med
enheten för habilitering och rehab inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, drivit under
januari till juni 2021. Projektet innebar att 40 deltagare i avdelningens olika insatser
erbjöds sex veckors hälsoinriktad aktivitet i form av både kunskapshöjande föreläsningar,
rörelse i grupp och individuella träffar med arbetsterapeut och sjukgymnast. Resultatet var
tillfredställande och deltagarna visade samtliga en positiv utveckling ur ett hälsoperspektiv
och avdelningen avser fortsätta med aktiviteten under kommande period.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Att hantera samhällsstörningar har förvaltningen övat i skarpt läge under ett och ett halvt
år med en pågående pandemi.
Mycket som ryms inom mål tre har hanterats väl inom förvaltningen. Det vittnar också
granskningen som gjordes av konsulten Ramböll under året. Dialogen med smittskyddet
och beredskapsgrupp har fungerat mycket bra.
Krisplanen har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen kring
Coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade
scenarios har ökat. Förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. I samband
med pandemin har också information tagits fram på olika språk.
Att det fungerat bra undantar dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning,
repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom området krishantering.
Behovet av kontinuerliga utbildningsinsatser och reviderade handlingsplaner har
tydliggjorts.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

För att fler människor skall välja att flytta till Gotland så är det mycket viktigt att
förvaltningens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har en hög attraktionskraft
och vi har en ökande befolkning. Den ”trånga sektorn” är bostäder. Vi har exempel på
lärare som gärna skulle flytta till Gotland men där bristen på en bostad har varit hindret.
Goda kommunikationer till och från ön är den andra avgörande frågan för en potentiell
inflyttare.
Genom ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheterna med att
bidra med bästa möjliga kvalitet för dem vi är till för.
Kompetensförsörjning är en utmaning. För att tillväxt och kompetensförsörjning skall
kunna vara mer stabil på Gotland behöver våra arbetsplatser öka sitt mottagande och
bredda kompetensnormen. Att skapa ett ”innanförskap” på arbetsmarknaden och jobba
bort det utanförskap som finns utifrån kriterier som etnisk bakgrund, funktionsvariation,
utbildning och ålder är väsentligt i förvaltningens uppdrag.
Avdelningen arbetsmarknad och etablering har flera projekt och insatser för
arbetsmarknadsåtgärder på individnivå.
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•

JobbSam 3.0 i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt
Region Gotland och FinSam. Projektet syftar till att möjliggöra för arbetsträning
och förberedande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och
har behov av ett sammansatt stöd för att påbörja sin process mot egen
försörjning.
• ESF-projekt som “Norma – se kompetensen” och “Alla behövs på Gotland”,
båda vilka på olika sätt syftar till att bredda kompetens, skapa förutsättningar för
goda relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, möjliggöra för fler att nå
egen försörjning.
• ESF-projekt som “Norma – se kompetensen” och “Alla behövs på Gotland”,
vilka på olika sätt syftar till att bredda kompetens, skapa förutsättningar för goda
relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, möjliggöra för fler att nå egen
försörjning.
• DUA1- överenskommelsen som finns mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen där förvaltningen sig till samverkan för de individer som på
olika sätt kan behöva stöd från båda parter i sin progression mot arbete eller
studier. Överenskommelsen innehåller bland annat strukturell plan för samverkan
på olika nivåer av chefer och nätverk, tydliga riktningsmål och utifrån kartläggning
utvalda behovsgrupper att samverka kring.
Under perioden har en utredning kring framtida utmaningar gällande
arbetsmarknadspolitik och åtgärder som regionen skall ansvara för att skapa ytterligare
möjligheter för fler i arbetsför ålder att bidra. Utredningen pekar på att regionen i
jämförelse med andra kommuner gör många betydande insatser men till en lägre
resurstilldelning. Utredningen pekar också på att regionen behöver ta ett mer strategiskt
ansvar för frågan. Utredningen föreslog några förändringar, resursförstärkningar och
inriktningsbeslut som regionfullmäktige beslutade om i juni 2021. Dessa beslut kommer
att skapa ytterligare förutsättningar för avdelningen i samverkan med
regionstyrelseförvaltningen att bidra med aktiviteter i riktning med vad utredningen
påvisar behöver prioriteras.

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

Situationen med covid-19 har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.
För att skapa nyfikenhet och lärande kring entreprenörskap och företagande deltar
gymnasiet varje år i UF (Ung Företagsamhet) med stor framgång. Eleverna startar företag
på riktigt och deltar i en rikstäckande tävling. Flera av dessa gymnasieföretag har efter
avslutat gymnasium blivit företag på riktigt och hela UF-verksamheten ger mod åt
ungdomar att våga starta eget, förhoppningsvis också på Gotland.
Arbetsliv och etablering

1

DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete
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Gotland har en utpräglad företagarkultur. Inom vissa branscher är små eller medelstora
företag normen medan det också finns större företag. Vidare är branscherna på GotlandVidare är
Gotlands branscher säsongsbetonade och under sommarmånaderna är besöksnäringen i stort
behov av kompetens. För att skapa dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare behöver
man föras samman på olika sätt och förstå varandras olika roller och behov.
Avdelningen arbetar i projektet ”Alla behövs på Gotland” nära näringslivet genom
kontakten med projektet och de företag som är delaktiga. Projektets utgångspunkt är att
näringslivet i samverkan med det offentliga kan göra skillnad för individer som står
utanför, men också säkra kompetens och tillväxt framåt.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Om förvaltningens verksamheter håller hög kvalitet så är det en starkt bidragande faktor
till att människor vill bygga och bo på Gotland.
Kontinuerliga uppföljningar görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är centrala delar i förvaltningens
utvecklingsarbete. God kvalitet i verksamheterna som sedan kommuniceras ut och görs
tillgängligt bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i
ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar individen även i det
vardagliga.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv.
Pågående pandemi har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, elever,
deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.
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09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men
påverkar individen även i det vardagliga.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen

Servicemätning 2020. Förvaltningen har relativt goda resultat i servicemätning vad det
gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt. Dock behöver det kontinuerligt
bedrivas förbättringsarbete inom berörda verksamheter. Hålla i de resultat som förbättrats
och arbeta upp de resultat som sänkts. En viktig fråga att ha med sig på vägen är; När är
måluppfyllelsen ”tillräckligt god”?
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
- Gymnasiet och vuxenutbildning 100 (ökning jämfört 2019 - 84)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
- Gymnasiet och vuxenutbildning 72 (ökning jämfört 2019 - 36)
Förvaltningens utveckling av e-tjänster har ökat under 2020-2021. Detta har bidragit till
att tillgängligheten förbättrats såväl externt som internt.
Att arbeta med framåt;
- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska
- Utvärdera och förbättra själva servicemätningen tillsammans med övriga förvaltningar
- Kontinuerligt utveckla förankringsarbetet med resultat från servicemätning till
verksamheterna och hur förvaltningen kan jobba med förbättringar gemensamt inom
regionen
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- Slutföra förstudie av lärplattformar under 2021/2022. Skapa beslutsunderlag för
förutsättningar för upphandling av ny Lärplattform inom för-, grund- och särskola.
Därigenom utveckla delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i
förekommande fall vårdnadshavare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Förvaltningen har hittills under 2021 färre klagomålshanteringar och få anmälningar till
Skolinspektionen samt barn- och elevombudet jämfört med 2020.
De senaste läsårens satsning på kompetensutveckling genom projektet "Tillgängliga
lärmiljöer" har varit viktig och givit resultat. Arbetet har fokuserat på kommunikationssätt
och delaktighetsprocesser för elever, ungdomar, deltagare och personal. Förvaltningen har
här lyckats behålla drivkraften från projektet, som avslutades i mars 2020, och
implementerat det i ordinarie verksamhet.
Servicemätning 2020; Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
- Gymnasiet och Vuxenutbildning sammantaget 99 (minskning jämfört 2019 - 99)
Folkhögskolans årliga vårenkät visar att elever är fortsatt mycket nöjda med
folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolan utifrån statens syfte har ökat
från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har
ökat med 6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.
Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur infördes inom den
centrala förvaltningen fr.o.m. 1 juli 2020 valde förvaltningsledningen att prioritera följande
förbättringsområden framåt. Vilka är viktiga beståndsdelar i verksamhetsplan 2021;
Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.
Kommunikation och information. Översyn av kommunikations och informationskanaler.
Kommunikationsstrategi för hela förvaltningen är under framtagande, gäller såväl internt
som externt. Sammankopplad med handlingsplan digitalisering kommer den att ge
förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Förändrat arbetssätt, arbetsgång
och tidigarelagd intern tidplan i arbetet med verksamhetsplan har bidragit till bättre
process, ökad delaktighet, ökad förståelse och bättre förankring inför budgetarbetet.
Tydliggörande av den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar;
Ansvars och arbetsbeskrivningar är framtagna på funktions- och individnivå och redovisas
på insidan.

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

Ekonomiarbetet har utvecklats under året och tillsammans med utbildning i
bemanningsekonomi skapas dialoger för att utveckla arbetssätt som framöver kommer att
ge effektivare schemaläggning utifrån faktiska behov. Rektorer har fått större insikt och
bättre verktyg för att kunna arbeta mer strategiskt med bemanning kopplat till budget.
Regionens beslutsstödsystem har bidragit till att struktur och ansvarsfördelning gällande
processer och rapporter blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats
men det krävs fortsatt arbete med utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna.
Kompetensutveckling inom processkartläggning har skapat nya möjligheter och ökad
förståelse inom flera områden. En viktig del i arbetet med utveckling av e-tjänster.
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Handlingsplanen för digitalisering (UAF), är reviderad och förtydligad under 2020 och är
nu ett bättre verktyg för förvaltningens chefer och medarbetare. Den digitala
kompetensen hos medarbetarna har höjts, bland annat som en följd av pågående pandemi
men även för att implementering av handlingsplanen fortlöper. Medarbetare och chefer är
nu än mer bekväma med digitala verktyg och de används vid kompetensutveckling,
kollegialt lärande och även vid medarbetarsamtal. Den digitala utvecklingen är dock
kostnadsdrivande eftersom abonnemangs- och leasinglösningar är dyrare än traditionella
läromedel. Till detta tillkommer kostnader för kontinuerlig kompetensutveckling samt att
de administrativa arbetsuppgifterna ökat med anledning av dataskyddslagstiftningen GDPR.
Nytt skoladministrativt system som införts under 20/21 bidrar till att fler verksamheter
och processer successivt blir mer digitaliserade och automatiserade efterhand som det
implementeras och personalen utbildas. Systemets funktioner är betydelsefulla i
utvecklingen av utvärderingsarbetet och kvalitetssäkring av verksamheterna.
Att använda modern teknik och att vara där ungdomar är utvecklar verksamheten. Under
året har detta bidragit till att utveckla ungdomsavdelningen till att bli mer digital och
genom plattformen Discord blev en digital ungdomsgård möjlig. En rörlig organisation
och nyfiken personal kan relativt snart ställa om utifrån förutsättningar och ungdomars
behov, vilket har blivit tydligt i ljuset av pandemin och dess utmaningar.

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I verksamhetsplanen för 2021 finns aktiviteter som syftar till att bidra till en tillitsbaserad
kultur. Under våren 2021 har bland annat de centralt initierade insatserna gällande analys
och uppföljning setts mer som ett kollegialt lärande, i stället för att som tidigare delvis ha
upplevts som möten för kontroll och förhör. Även avdelningsvis har flera arbeten
initierats i syfte att skapa en mer tillitsbaserad organisation, till exempel genom ökat fokus
på delaktighet i medarbetarmöten och genom ett mer systematiskt utvecklingsarbete inom
Wisbygymnasiets ledningsgrupp. Ett mer tillitsbaserat arbetssätt har också varit en
förutsättning för distansundervisningen under pandemin. Om de olika insatserna också
gett effekt i upplevelsen hos medarbetarkåren värderas i kommande
medarbetarundersökningar.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde beräknas sex obehöriga
yrkeslärare genomgå högskolestudier med någon form av studiestöd under vårterminen
2021 i syfte att få formell behörighet och lärarlegitimation, tre inom Vuxenutbildningen
och tre inom gymnasiet. Ett arbete för att förbättra samordningen gällande olika former
av praktikinsatser, det gäller bland annat APL-platser från gymnasiets och
Vuxenutbildningens yrkesprogram, har inletts under året. Ett särskilt arbete för att
definiera "kompletterande kompetenser", i första hand inom skolan, har initierats och en
workshop med Wisbygymnasiets ledningsgrupp har genomförts i syfte att hitta
kompetensförsörjningsaktiviteter som är mer nära knutna till den egna verksamheten.
Projektet "Framtidens barnskötare i fokus", som främst syftar till att stärka barnskötares
och elevassistenters ställning på arbetsmarknaden genom olika utbildnings- och
valideringsinsatser, startades den 23 augusti med Vuxenutbildningen som huvudsaklig
anordnare av insatserna. 43 barnskötare och elevassistenter deltar, 36 från utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och sju från fristående skolor. Vuxenutbildningen har även
deltagit i kompetensförstärkningsprojekt inom socialförvaltningen.
Utvecklingsarbetet som rör samarbetet gällande "hela skolans ansvar" mellan studie- och
yrkesvägledningen, berörda skolformer och arbetslivet, en aktivitet i förvaltningens
verksamhetsplan, behöver fortsätta.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Arbetet med aktiviteter inom planen för "lärares arbetsmiljö" - planen gäller för samtliga
verksamheter i tillämpliga delar - har skett i varierande omfattning under våren. Inom
Wisbygymnasiet har två förstelärare som uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet
inom skolan och skolans samverkansgrupp har arbetat via plattformen "Sunt arbetsliv" för
att säkerställa balans mellan resursen arbetstid och förväntad insats. Inom avdelningen
Arbetsliv och etablering, som haft en stor andel av medarbetare som arbetat på distans
under pandemin, har särskilda satsningar gjorts utifrån det. Exempelvis har
avdelningschefen tydligare avstämningsmöten och ett särskilt pausprogram har erbjudits
medarbetarna.
Referensgruppen "skolledares arbetsmiljö", där arbetsmiljöfrågor för ledare diskuteras
tillsammans med förvaltningsledning och fackliga företrädare, har återupptagits. Också
den har bäring på samtliga chefers arbetsmiljö. En utbildningsinsats via Avonova som
riktar sig till nyanställda lärare, "ett hållbart arbetsliv", har tagits fram under våren, med
planerat deltagande från bland annat Wisbygymnasiet.
6 Kvalitetsberättelse
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det
finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna, vilket i dag skapar trygghet och
tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles för korta. För att hålla i och även utveckla arbetet
behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.
Under 2020 påbörjades arbetet med att tidigarelägga arbetsprocessen med förvaltningens
verksamhetsplan. Arbetet startar i april månad i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och
beslutas i nämnder i oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess
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aktiviteter blir numera en mer naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket leder till
en förbättrad implementering och ökad förståelse efter hand.
Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i
samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål
och aktiviteter.
Det finns i dag ett utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och
utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och att
följa upp mål och aktiviteter. En viktig stödfunktion för förvaltningens alla chefer.
Tillit och förtroende, mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka
utformningen av aktiviteter, att implementera och därmed öka delaktighet och förståelse.
Överlag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material. Flertalet
enheter är även bra på att sammanställa, analysera, följa upp och förbättra systematiskt.
Dock är det så att flertalet även behöver stöd med analys, uppföljning, åtgärder och hur
förflyttningar och utveckling kan beskrivas. Antalet rapporter och de korta ställ- och
leveranstiderna försvårar ofta uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir då
delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare.
Arbetet med verksamhetsplan-22 är pågående och det förvaltningen nu ser som nästa
utvecklingsområden för 2021 samt inför och under 2022 är;
- Utveckla arbetet med analys, uppföljning, identifiering av eventuella brister samt plan för
åtgärdande och förebyggande arbete
- Utvecklingsarbete kring förnyande av aktiviteter samt översyn av hur indikatorer används
i uppföljnings och utvecklingsarbetet
- Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och
stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys
och uppföljning
- Se över möjligheten att minska antalet mål att årligen arbeta med. Acceptans för att det
kan och behöver se olika ut
- Se över och eventuellt begränsa antalet valbara aktiviteter och indikatorer
- Mål, aktiviteter och indikatorer som väljs ut skall komplettera eventuella statliga uppdrag
och enkelt kopplas till kommunala uppdrag och verksamheters behov
- Kartlägga och utvärdera hur beslutsstödsystemet upplevs av rektorer och chefer. Se över
om det är möjligt att forma det mer utifrån skolans uppdrag, till exempel använda
skolmodulen i systemet. Dialog skall föras med Regionstyrelseförvaltningens på vägen fram
i arbetet.
- Utveckla planering och samarbetet med regionens övriga förvaltningar när det gäller
eventuella gemensamma aktiviteter
Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla
återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp inom förvaltningen. Det beskrivs
och återkopplas sedan till Regionstyrelseförvaltningen och blir en del av underlagen till
övergripande förbättringsåtgärder. Varje förvaltnings särart, möjligheter och utmaningar
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behöver här beaktas när planeringen av kalenderårets olika rapporteringar läggs upp. Vad
måste vara lika och/eller vad kan vara unikt eller ett undantag för respektive förvaltning.
7 Inkomna synpunkter
Gymnasieskolan
Det har inkommit sju (7) synpunkter. Fem av sju inkomna synpunkter/klagomål är Corona
relaterade. I övrigt är det val av utbildning och byte av lovveckor. Alla ärenden har
omhändertagits, följts upp, besvarats av ansvarig rektor och är avslutade.
8 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Vuxenutbildningen
har haft en ökad arbetsbelastning kopplad till ett ökat söktryck, som delvis kan förklaras
med pandemin. Även blandningen av distansundervisning och närundervisning, för till
exempel elever inom SFI, har av vissa lärare upplevts som mer ansträngande. För
Ungdomsavdelningen har pandemin medfört att verksamheten har begränsats, varvid flera
medarbetare i stället har arbetat inom andra verksamheter under årets första kvartal. Inom
Arbetsliv och etablering har arbetet i stor utsträckning skett på distans. Det har fungerat
väl, men medarbetarna signalerarar både fysiska och psykosociala besvär kopplat till detta.
Bristen på yrkeslärare är märkbar både inom gymnasieskolan och Vuxenutbildningen, vilket
innebär att obehöriga lärare med relevant yrkeserfarenhet anställs tidsbegränsat - i flera fall
med högre lön än erfarna legitimerade yrkeslärare. Detta skapar olyckliga obalanser i
lönebilden.
8.1

Personalvolym

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Period: Juli Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

433

-5

411

-7

Tillsvidare

321

3

310

5

Tidsbegränsad

112

-9

101

-11

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Antalet månadsanställda har totalt sett minskat med -4 personer från föregående period.
Andelen tillsvidareanställda har ökat med 4, medan andelen tidsbegränsat anställda har
minskat med -9. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett inom Arbetsliv och
etablering med 10 personer. Ökningen är bland annat beroende av satsningar inom
Jobbsam och Vuxkomp. Inom avdelningen har andelen tidsbegränsat anställda också ökat
kopplat till att antalet så kallade extratjänster har utökats. Vuxenutbildningen har ökat
antalet tillsvidareanställda med 7 personer kopplat till ökade elevvolymer samt ett ökat
behov av kompetensförsörjningsinsatser, till exempel inom vården.
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Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020

Förändring

46 Gymn o vuxenutbildn nämnd

333

300

33

461 GVN

333

300

33

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Produktionsmåttet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 33
heltidsarbetare per juli 2021 i förhållande till juli 2020 inom hela gymnasie- och
Vuxenutbildningens ansvarsområde. Den främsta ökningen kan hänföras till Arbetsliv och
etablering och utökningen av antalet extratjänster.
8.2

Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

3.80%

4.99%

-1.19%

Kvinna

3.43%

5.17%

-1.74%

Man

4.40%

4.71%

-0.31%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
har sjunkit med -1,20 procentenheter från juli 2020 till juli 2021. För kvinnorna har
sjukfrånvaron sjunkit med -1,75 enheter, från 5,17 procent 2020 till 3,42 procent 2021. För
männens del har den sjunkit med - 0,32 enheter, från 4,71 procent 2020 till 4,39 procent
2021. Sett per avdelning har sjukfrånvaron minskat inom samtliga. Den högsta
sjukfrånvaron finns inom Arbetsliv och etablering med 8,19 procent, där den största delen
av sjukfrånvaron finns inom gruppen medarbetare i olika sysselsättningsåtgärder. I övrigt är
sjukfrånvaron relativt sett låg.

23

Delårsrapport 2
2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

9 Ekonomisk uppföljning
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

9.1

Periodens resultat

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-218 786

-200 948

17 838

-193 874

159 023

150 778

-8 245

159 424

1

10

9

65

Statsbidrag

51 322

56 478

5 156

56 086

Försäljning vara/tjänst

16 804

4 674

-12 130

5 789

Intern resursfördelning

88 356

86 674

-1 682

95 354

2 540

2 942

403

2 130

KOSTNADER

-377 809

-351 726

26 083

-353 298

Personal

-160 195

-159 544

651

-147 973

Köp av tjänst

-15 601

-12 820

2 781

-15 471

Köp huvudverksamhet

-41 732

-39 123

2 609

-39 771

-9 388

-5 598

3 790

-5 251

-36 884

-37 086

-202

-35 680

-3 158

-3 271

-112

-3 197

Intern resursfördelning

-96 927

-83 824

13 103

-92 515

Övriga kostnader

-13 924

-10 461

3 463

-13 440

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Tabellen visar periodens resultat, januari-augusti, för 2021. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
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Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Specialpedagogiska skolmyndigheten

-75

Yrkeshögskola, Skolverket

-600

Yrkesförare, Skolverket

-607

Jobblänken, Länsstyrelsen
Förutbetalda intäkter

-14
-1 296

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Lärcentrum, Skolverket

192

Lärling, Skolverket

221

Yrkesvux, Skolverket

1 816

Upplupna intäkter

2 229

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Nettoökning för perioden

933

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att periodens resultat ökar med 933 000 kronor för
perioden.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Enhet
Ordförande

2021

2020

Bokslut 20

-9

166

241

-1 877

-504

-411

6

4 162

-367

-142

-3 372

-1 849

1 418

1 844

1 360

Arbetsliv och etablering

958

777

3 183

Wisbygymnasiet, rektor

-5 792

2 982

1 069

Antagning, interkom. ers.

2 350

1 350

-735

Inack- och reseersättning

279

205

227

Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning

1 356

2 478

453

10 551

-3 071

-4 426

-222

-848

-1 418

-64

-64

40

8 811

6 105

-2 633

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

I ovan tabell är resultatet justerat på ett sådant sätt att semesterlöneskuldsförändringen har
avräknats resultatet. Anledningen till detta är att periodens resultat kan misstolkas då detta
medräknas vid en analys. Ungefär hälften av de anställda inom nämndens
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verksamhetsområden har ferieanställning och i det här sammanhanget finns ingen större
semesterlöneskuld till de ferieanställda då de har haft sin ferieledighet. Semesterlöneskulden
som har avräknats för perioden är positiv på 8,9 miljoner kronor.
Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,7 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Att Wisbygymnasiet för perioden visar på en negativ
avvikelse har sin grund i att det på grund av tekniska skäl inte har skjutits ut ersättning för
juli månads elevtal – motsvarande 10,8 miljoner kronor. I och med detta så redovisar
resursfördelningen ett stort överskott. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse
för året, det beror på att lärarkollektivets löneuppräkningar ligger på som en skuld med 1,6
miljoner kronor, dessa betalas ut av verksamheten i september månad.
9.2

Nettokostnadsutveckling

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-200 948

-193 874

-7 074

4%

150 778

159 424

-8 645

-5%

10

65

-55

-84%

56 478

56 086

392

1%

Försäljning vara/tjänst

4 674

5 789

-1 115

-19%

Intern resursfördelning

86 674

95 354

-8 680

-9%

2 942

2 130

813

38%

KOSTNADER

-351 726

-353 298

1 571

0%

Personal

-159 544

-147 973

-11 572

8%

Köp av tjänst

-12 820

-15 471

2 651

-17%

Köp huvudverksamhet

-39 123

-39 771

648

-2%

-5 598

-5 251

-347

7%

-37 086

-35 680

-1 406

4%

-3 271

-3 197

-73

2%

Intern resursfördelning

-83 824

-92 515

8 691

-9%

Övriga kostnader

-10 461

-13 440

2 979

-22%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
De minskade kostnaderna och intäkterna beror framförallt på att det saknas utskjut av
interna flödesbidrag till Wisbygymnasiet på 10,8 miljoner kronor. Med en justering för detta
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så innebär det att de egna kostnaderna ökar med 2,6 procent och intäkterna ökar med 1,4
procent.
Intäkter

Försäljning av vara och tjänst minskar beror på periodiseringar som gjordes på kontot i
förra året vid Vuxenutbildningen, vilket inte har gjorts på samma konto i år. Övriga intäkter
med kontot för hyresintäkter ökar i år vilket beror på att sommarverksamheten vid
folkhögskolan har ökat i jämförelse med föregående år
Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för
det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas
att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg.
Kostnader

Personalkostnaderna har ökat med 11,6 miljoner kronor motsvarande 7,8 procent. För att
jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,1 miljoner kronor avser löneökningar för
2020-2021. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid enheten Arbetsliv och
etablering, motsvarande nio miljoner kronor varav ”Extra tjänster” står för 5,8 miljoner
kronor. Personalkostnaderna har minskat på folkhögskolan och ungdomsavdelningen, på
Wisbygymnasiet är kostnaden i stort oförändrad. Kostnaden för köp av tjänst har minskat
den störst delen kopplas till lägre kostnader för hyra/leasing av datorer på gymnasieskolan.
huvudverksamhet har minskat och det är framförallt utbetalningar för färre elever i
kommunal skola i annan kommun, detta motsvarar 1,6 miljoner kronor. Kategori övriga
kostnader minskar i huvudsak beror detta på minskade fastighetskostnader vid
folkhögskolan i form av uppvärmning och el. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer
vid alla huvudmän för september månad. En minskning kan ses av elever i den egna
kommunen och en ökning vid andra huvudmän i annan kommun.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet

2021

2020

Differens

1 511

1 540

-29

Summa

1 511

1 540

-29

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

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

208

228

-20

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

63

51

12

Fristående gymn, annan kommun

52

39

13

Elever från annan kommun
Summa

0
323

318

5

1 834

1 858

-24

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

Totalt
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9.3

Årsprognos

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-328 578

-324 097

4 482

-319 033

238 558

236 521

-2 037

235 345

2

2

0

77

Statsbidrag

76 991

75 453

-1 538

78 420

Försäljning vara/tjänst

25 209

27 384

2 175

10 375

Intern resursfördelning

132 547

129 872

-2 675

143 927

3 810

3 810

0

2 545

KOSTNADER

-567 136

-560 618

6 518

-554 378

Personal

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

-240 685

-242 299

-1 614

-237 231

Köp av tjänst

-23 402

-23 063

339

-22 368

Köp huvudverksamhet

-62 604

-61 763

841

-64 352

Förbrukn. mtrl

-14 084

-11 656

2 428

-12 183

Lokaler

-55 331

-54 599

732

-54 003

-4 737

-4 808

-71

-4 868

-145 405

-142 184

3 222

-139 563

-20 888

-20 246

642

-19 810

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på förbättrade
prognoser vid Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

132 447

129 291

3 156

1 531

1 551

132 447

129 291

3 156

1 531

1 551

Differens
volym
-20
-20

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

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

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 817

26 691

2 126

217

230

-13

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 781

8 414

-633

61

60

1

Fristående gymn, annan kommun

5 754

5 738

16

44

45

-1

-1 556

-1 708

152

40 796

39 135

1 661

322

335

-13

4 817

1 853

1 886

-33

Elever från annan kommun
Summa
Not

Not

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är prognos 15 elever

Totalt

173 243

168 426

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 3,1 miljoner kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
rektors prognostiserade elevtal för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli 13 elever färre, nettoförändring i minskningen av fyra elever medför ett positivt resultat
på 1,6 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

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

Resultat,
tkr
1 184
-1 506
474
3 156
-360
-28
-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa

1 433

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Resultat,
tkr
1 661
1 661

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 1,4 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 1,6
miljoner kronor.
9.4

Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inkomna ersättningar på grund av pandemin är kompensation för sjukfrånvarokostnader
dessa uppskattas till att vara 415 000 kronor och har fördelats till respektive verksamhet.
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9.5

Investeringar

Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Investeringsprojekt

-7 131

-1 371.1

-5 759.9

-7 131

24500 IT

-1 000

-95.5

-904.5

-1 000

24501 Återanskaffning

-3 700

-1 272.9

-2 427.1

-3 700

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-1 650

-2.7

-1 647.3

-1 650

-781.0

-781

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Investeringspotten för återanskaffning är på 3,7 miljoner kronor varav 500 000 kronor för
möbler och inventarier till Wisbygymnasiet är i kategorin återanskaffning och lärverktyg
och avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera. Investeringspotten är utdelad till verksamheterna. Den
totala budgeten har under året utökats med 2,4 miljoner kronor, så kallad
kompletteringsbudget, för igångsatta bygginvesteringar under år 2020 och som fortsätter
under innevarande år, dessa bygginvesteringar avser norra Visby, Väduren och
Hackspetten.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 24508 samt 24515 avser bygginvesteringar som ska överföras till tekniska
nämnden under 2021.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2021
Prognos Delår 1
2021
187

Progns april
2021
187

Progns Delår 2
2021
196

Bokslut
2020
241

951

951

1 190

-411

1

1

400

-367

-241

0

0

-1 849

Ungdomsverksamhet

0

0

0

1 360

Arbetsliv och etablering

1

0

0

3 183

899

1 139

1 786

2 157

Antagning, interkom. ers.

1 234

1 510

1 661

-735

Inack- och reseersättning

150

150

250

227

-3 400

-2 600

-800

1 069

239

239

302

453

0

0

0

40

-100

-100

-150

-1 418

2 131

1 911

1 433

-4 426

254

1 110

2 696

-4 790

1 153

2 249

4 482

-2 633

Ordförande
Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Summa enheter

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

Resursfördelning
Summa gymnasieskola
Totalt
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Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2021.2 inklusive bilaga godkänns.

Pandemin fortsätter att påverka
Den rådande coronapandemin har präglat nämndens verksamheter under hela våren
och kommer att göra så även under hösten. Under stor del av året har gymnasiet,
vuxenutbildningen och folkhögskolan bedrivit distans- och fjärrundervisning. Från
läsårsstarten i augusti är närundervisning huvudalternativet. Det finns en oro att
sommaren 2021 med många besökare och mindre efterlevnad av restriktionerna med
ökad smittspridning som följd kan komma att påverka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) verksamheter negativt. Förvaltningens
bedömning är dock att beredskapen hos de enskilda enheterna är god och rutiner och
arbetssätt för återgång till distansundervisning kan snabbt tas fram Den digitala
kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt. I pandemins fotspår
kommer verksamheterna att noga följa elevernas behov av kompensatorisk
undervisning och psykosocialt stöd.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och
både arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal
deltagare och studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
För att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och
bättre möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad
förändringar som syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
Några förändringarna som har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i
gymnasieskolan är nya bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande
examen inom vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna
för vuxenutbildning på gymnasial nivå förändras.
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Vuxenutbildningen växer
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare Särvux, har flyttat in
under GVN:s ansvarsområde sedan 1 juli 2020. En kartläggning har gjorts som visar
på att mer resurser behöver tillföras den här verksamheten om intentionerna från
staten skall uppfyllas. Inför kommande år behöver en ramförstärkning göras för att
stärka vuxenutbildningen så att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada ska kunna få den utbildning som de behöver.
Viktigt att samla arbetsmarknadsinsatserna
Arbetet med att få till en samlad arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland fortgår.
Inför budgetberedningen 2022 skall ett förslag till beslut om försörjningsstödets
organisationstillhörighet vara klart. En arbetsgrupp från socialförvaltningen (SOF)
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) arbetar med underlaget.
Omvärlden påverkar
Omvärlden påverkar Gotland och mottagandet av anvisade flyktingar har kommit
igång efter en ”pandemipaus”. En beredskap finns för att eventuellt ta emot några
fler anvisningar än Gotlands kvot, så kallade akutplatser (Sverige har ett
åtagande om 500 sådana platser).
Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är
en förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där
prognosen beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
En del i effektiviseringsprogrammet gäller lokaler och investeringar. För att klara det
utökade behovet av lokaler och undvika fler investeringar inom gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN:s) verksamheter krävs ett utökat samarbete mellan
avdelningarna. Arbetet pågår under ledning av försörjningsenheten på förvaltningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom
samtliga målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter
samt ett brett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande som tar
tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan. Den
pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att
ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden. Det vill säga de områden som
är mest attraktiva för sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva
ett tillskott av elever för att vara bärkraftiga ur ett ekonomiskt och
kompetensförsörjningsperspektiv.
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1 Sammanfattning
Under perioden har 173 klagomål inkommit. Det är samma antal klagomål som för samma
period 2020. HSN har fått 168 klagomål vilket är en ökning med 3 klagomål. Primärvården
har fått 60 klagomål vilket är en ökning med 9 klagomål. Socialnämnden har fått 5 klagomål
att jämföra med 8 under samma period 2020. 19 klagomål har, i varierande grad, en
koppling till pandemin att jämföra med 13 för samma period under 2020. 5 förordnanden
av stödperson har gjorts under perioden att jämföra med 2 för samma period 2020.
Pandemin har påverkat verksamheten och måluppfyllelsen. Exempelvis har
informationstillfällen till vårdpersonal och innevånare skjutits på framtiden.
Nämndens budget består av tre kostnadsområden. Köp av kanslitjänst, nämndens
kostnader för ledamöternas arvoden mm samt stödpersonsverksamheten. Kanslitjänsten
visar ett överskott på 172 tkr, ledamöternas arvoden mm ett överskott på 42 tkr samt
stödpersonsverksamheten ett överskott på 20 tkr. Prognosen pekar mot ett överskott på
200 tkr.
Handläggaren har slutat och en ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst
ännu. Detta kommer att medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tillsvidare.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Antalet klagomål uppgår till 173. Det totala antalet klagomål ligger på samma nivå som
föregående år vi samma tid. Av inkomna klagomål har 19, i varierande omfattning, en
koppling till pandemin.
Handläggaren på kansliet har slutat och en ny rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu..
Ekonomin går mot ett överskott på 200 tkr.
Planering har pågått för övergång till digital ärendehantering för klagomåls- och
stödpersonsärenden. Detta medför att ett nytt handläggningssystem behöver anskaffas.
Under perioden har förberedelse pågått för arkivering pappershandlingar.
Besök på kansliet av patienter och närstående, med klagomål på vården, har undvikits. Stöd
och hjälp har istället getts per telefon och skriftligt. Detta har fungerat väl.
Stödpersonerna har tidigare under pandemin inte kunnat träffa patienterna i fysiska möten
men den möjligheten finns nu återigen.
Inga informationstillfällen har skett under året. På sammanträdena har det funnits möjlighet
till digitalt deltagande.
3 Förväntad utveckling
En ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu. Detta kommer att
medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tills vidare.
Från 2018-01-01 har patientnämnderna fått ett utökat uppdrag. De nya reglerna innebär i
korthet att patienternas möjlighet att anmäla direkt till IVO begränsats. Klagomål ska
istället lämnas direkt till vården eller till patientnämnden. Patientnämnden och vården är
”första linjen” i det nya klagomålssystemet.
Patientnämnderna har fått ett utökat ansvar att analysera patienternas situation och
återrapportera resultatet till vården. Underlaget för detta är inkomna klagomål, men
underlaget för analysen kan också breddas ex genom kontakt med patientorganisationer.
Ett problem ur analyssynpunkt är det lilla befolkningsunderlaget i Region Gotland. Detta
leder i sin tur till ett lågt antal klagomål vilket medför problem med att dra slutsatser utifrån
statistikunderlag. Fokus får istället läggas på kvalitativ analys.
När den nya lagstiftningen trädde i kraft sågs en ökning av antalet klagomål till
patientnämnden på Gotland medan de under 2019 och 2020 åter minskade i antal. Antalet
klagomål 2021 ligger på samma nivå som föregående år. Under 2020 utreddes betydligt fler
klagomål skriftligt än tidigare. En hypotes var att patientnämnden får ta emot fler allvarliga
klagomål än tidigare och att anledningen till detta är att möjligheten att anmäla direkt till
IVO kraftigt begränsats sedan det nya klagomålssystemet trädde i kraft. Hittills under 2021
ses en liten minskning av antalet skriftligt handlagda klagomål. Det är svårt att dra några
slutsatser inför framtiden om antal klagomål mm. Klart är dock att patienter och
närstående har behov av patientnämndens stöd och hjälp vid klagomål på vården.
Klagomål med koppling till pandemin har särskilt noterats. Under 2020 utgjorde dessa 9 %
av samtliga klagomål. Hittills i år består pandemirelaterade klagomål av 11 %. Det kan
förväntas att klagomål relaterat till pandemin kommer att finnas med framåt i tiden men att
de kommer att ändra karaktär allteftersom pandemin och dess effekter på vården förändras.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

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

Bedömning

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Den del av målet som är relevant för patientnämnden är "likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa". Genom
analys och återkoppling till vården bidrar nämnden till detta mål. Uppdraget är också att underlätta för de som har
klagomål att framföra dessa. Analysen behöver utvidgas och underlaget breddas genom att inhämta underlag från ett
bredare perspektiv än bara klagomål. Inledningsvis behöver kommunikation ske med exempelvis relevanta
intresseorganisationer.
Redan 2020 var det planerat att skapa kontakt med intresseorganisationer men arbetet har fått skjutas upp på grund
av pandemin.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Det finns flera sätt att komma i kontakt med kansliet. Per telefon efter tidsbokning i teleQ, genom kontakt efter säker
inloggning i 1177:s e-tjänster, genom e-post till registratorbrevlåda. Länkar och information finns på patientnämndens
hemsida på www.gotland.se. Trots det är det fortfarande svårt för många som vill klaga att hitta rätt i det nya
klagomålssystemet och veta vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Tidigare har besök tagits emot efter
tidsbokning men dessa har undvikits under rådande pandemi. Hjälp och stöd vid klagomålshanteringen får istället
lämnas per telefon och brev.
För att utvärdera kundnöjdhet planerades en kundenkät men denna har inte blivit av pga. att det krävdes en alltför
stor arbetsinsats, med anledning av regler för GDPR, för att genomföra den.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Grundförutsättningen för uppdraget är att stödja och hjälpa patienter och närstående med klagomål på vården.
Hjälpen och stödet ska ges efter vars och ens förutsättningar och behov. Är patienten ett barn ska dess bästa särskilt
beaktas. Klagomål på vården är en viktig del av vårdens kvalitetsutveckling och innevånare som lämnar klagomål är i
hög grad medskapare i denna utveckling. Genom att underlätta för patienter som har klagomål på vården bidrar
patientnämnden till detta mål.
Ivo har satt fokus på klagomål som berör barn. Patientnämnderna ska särskilt rapportera och analysera barnärenden
from 2020 och framåt. Utöver det behöver kansliet i utökad grad fokusera på barnperspektivet i
handläggningsprocessen.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Kansliet deltar i patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Där återfinns representanter från samtliga
patientnämnder i Sverige. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att arbeta med gemensam utveckling så att det
lagstadgade uppdraget uppfylls på bästa sätt. Patientnämnderna i Sverige strävar också efter att arbeta på ett likartat
sätt. Patienter rör sig över Sverige och tanken är att de ska känna igen sig om de vänder sig till olika patientnämnder.
Handläggningen av klagomåls- och stödpersonsärenden innefattar en hel del pappershantering. Utvecklingsarbete
pågår för att processerna ska digitaliseras fullt ut och ett nytt digitalt handläggningsstöd behöver införskaffas. Detta är
en process som går sakta. Många olika aspekter behöver vägas in, exempelvis läsbarhet till äldre information, earkivering mm. Det kommer framöver troligtvis att vara möjligt att koppla en ny databas till 1177 och den möjligheten
behöver också vägas in. Det är ett komplex arbete som tar tid att utföra.
Under perioden har avslutande och packning av äldre pappershandlingar pågått och är till stor del avklarat. Nya
tillkommer dock efterhand. Det är ännu oklart om dessa ska arkiveras på papper eller digitalt.
En revision av dataskyddsombudet genomfördes 2019 gällande nämndens personuppgiftsbehandling. I den fick
patientnämnden en del anmärkningar. Flertalet av dessa gäller regionövergripande rutiner och strukturer. En
uppdatering av handlingsplanen var planerad men har inte genomförts då grunden för anmärkningarna ännu kvarstår.
En digital utbildningsportal för stödpersoner har tagits fram. Det är också planerat att stödpersonerna ska få
utbildning MFHA, dvs första hjälpen till psykisk hälsa. Detta som ett led i ett sammanhållet utbildningskoncept.
Handläggningstiderna var långa under 2020 men har förkortats under 2021. Kansliet är för sin handläggning beroende
av att vården svarar i tid på begäran om yttrande Patientnämnden mäter och rapporterar därför 2 ggr per år
svarstider till vården. Det finns ett utvecklat koncept för gemensam kontroll av ärenden mellan PAN:s kansli och HSF.
Svarstiderna från vården har minskat och därmed också handläggningstiderna.

6 Klagomål på vården
Under perioden har 173 klagomål inkommit. Det är samma antal klagomål som för samma
period 2020. HSN har fått 168 klagomål vilket är en ökning med 3 klagomål. Primärvården
har fått 60 klagomål vilket är en ökning med 9 klagomål. Socialnämnden har fått 5 klagomål
att jämföra med 8 under samma period 2020. 19 klagomål har, i varierande grad, en
koppling till pandemin att jämföra med 13 för samma period under 2020. 5 förordnanden
av stödperson har gjorts att jämföra med 2 för samma period 2020.
1 jan till 31
aug

Alla
klagomål

Klagomål
HSN

Varav
primärvård

Klagomål
SON

Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår

173
173
181
183
158
153
132

168
165
172
179
152
146
130

60
51
47
62
63
32
47

5
8
7
4
6
7
2

2
2
2
2
2
2
2

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Klagomål
TN

2

Stödperson

Pandemi
klagomål

5
2
2
3
4
0
6

19
13

Tabell 1: Inkomna klagomål och stödpersonsärenden mellan 2015-2021 för perioden delår 2
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Figur 1: Klagomål uppdelat i huvud och delproblem för delår 2 2021. Fem eller färre klagomål har
inte redovisats.

7 Svar från vården
Patientnämnden har i uppdrag att hjälpa de som har klagomål att få ett svar från vården.
Ofta innebär det att ett yttrande begärs från vården. Patientnämnden ska se till att patienten
får ett fullgott svar, vilket bl.a. innebär att patienten får svar på sina frågor.
När ett yttrande begärs ges en svarstid på 4 veckor. Patientnämnden mäter svarstiderna och
återför dessa till vården. Siffor inom parentes är 2020 års uppgifter. Under perioden har
107 (114) yttranden begärts vilket är en minskning jämfört med 2020.
Inkomna yttranden med svarsdatum under delår 2 2021
65 (58) har inkommit i tid.
8 (17) har varit upp till 14 dagar försenade.
15 (29) har varit mer än 14 dagar försenade. Dessa är i medeltal 41 (51) dagar försenade.
Obesvarade ärenden 2021-08-31
9 (10) stycken. Dessa är i medeltal 18 (48) dagar försenade. Intervallet på överskriden
svarstid är mellan 7-74 dagar.
Svarstiderna har förbättrats jämförts med samma period 2020. Det är viktigt att yttrandena
verkligen besvarar patientens frågor. En viss försening kan därför ibland vara befogad.

5

Patientnämnden

Delårsrapport 2 2021

8 Kvalitetsberättelse
Patientnämndens grunduppdrag handlar om att bidra till god kvalitet i vården i regionen
samt att bidra till nationell kvalitetsutveckling i vården. Mätetal kopplat till detta redovisas i
delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen. Patientnämnden tar också fram en årlig
analysrapport som remitteras till berörda nämnder. Återkoppling av statistik och mätetal
sker fortlöpande till patientnämnden och andra berörda nämnder. Vidare sker rapportering
till Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Utvecklingsarbete sker ofta på
nationell nivå i Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk och resultatet av detta
översätts sedan till lokala förhållanden. Utveckling av verksamhetens kvalitet är ständigt
pågående.
Patientnämnden köper tjänsten att ha ett kansli av RSF. Patientnämnden hänvisar därför till
RSF vad avser övrig kvalitetsuppföljning.
8.1 Inkomna synpunkter

Inga synpunkter på verksamheten har inkommit under perioden.
9 Väsentliga personalförhållanden
På kansliet arbetar två heltidsanställda tjänstemän, en handläggare och en
verksamhetsledare. Handläggaren har slutat under sommaren och kansliet bemannas för
tillfället med verksamhetsledaren. En timvikarie kommer att finnas tillgänglig cirka en dag i
veckan. En ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu. Detta kommer
att medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tills vidare.
10 Ekonomisk uppföljning
10.1 Periodens resultat

Det periodiska resultatet visar på överskott för nämndens tre kostnadsområden.
Ledamöternas arvoden mm visar ett överskott på 42 tkr. Stödpersonsverksamheten ett
överskott på 20 tkr och kansliet ett överskott på 172 tkr.
10.2 Nettokostnadsutveckling

De sammanlagda utgifterna för perioden (kansli, stödpersonsverksamhet samt
nämndverksamhet) visar på en minskning av kostnaderna.
10.3 Årsprognos

Patientnämnden går mot ett överskott på 200 tkr. Detta beror bl.a. på en vakant tjänst och
att omkostnader för utbildningar, konferenser och tjänsteresor minskat betydligt.
10.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inga extra kostnader har uppstått under perioden. Kostnaderna har istället minskat pga. att
utbildningar, konferenser och tjänsteresor för tjänstemän och ledamöter uteblivit eller skett
digitalt.
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11 Bilaga aktivitetsuppföljning
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Skapa kontakt med relevanta intresseorganisationer för patienter och brukare
Kommentar:
Genom att skapa kontakt med intresseorganisationer mm kan en djupare förståelse fås för problem som kan ses i
analys av klagomål. Detta arbete var planerat redan under 2020 men har fått skjutas upp på grund av pandemin.

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Utföra kundenkät
Kommentar:
Patientnämnden har tidigare gjort årliga enkäter men vid sista tillfället var svarsfrekvensen mycket låg och resultatet
inte användbart. För att kunna kontrollera kundnöjdhet undersöktes trots det ånyo möjligheterna att utföra kundenkät
2021. Det visade sig stöta på hinder, med anledning av reglerna för GDPR, att utföra kundenkät. Arbetsinsatsen
bedömdes bli alltför hög för kansliets små resurser och ingen kundenkät har därför genomförts.
Genomföra informationsinsatser om hur det går till att klaga samt om det stöd
patientnämnden kan ge.
Kommentar:
Planeringen har varit att genomföra informationsinsatser om hur det går till att klaga samt om det stöd
patientnämnden kan ge. På grund av pandemin har detta fått skjutas upp.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Ta fram rutiner för barnperspektiv i ärendehandläggningen
Kommentar:
Det finns en kortfattad redovisning gällande barnperspektivet i den handbok för handläggning av klagomål och
synpunkter som patientnämnderna använder. IVO har begärt redovisning av barnärenden from 2020. Föregående års
barnärenden har analyserats men det visade sig svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa eftersom de var
så få. Rapportering och analys kommer att fortsätta. Arbetet med rutinen har påbörjats.

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

Status

Färdiggrad

Digitalisera handläggningsprocessen vad avser klagomålshantering samt
stödpersonsverksamheten
Kommentar:
Ett nytt digitalt handläggningsstöd behöver införskaffas. Detta är en process som går sakta framåt bl.a. beroende på
att mycket är oklart gällande vad kansliet behöver framöver, ex läsbarhet av äldre ärenden. Vidare kommer det
framöver troligtvis att vara möjligt att koppla ett nytt handläggningsstöd till 1177 och den möjligheten behöver också
vägas in. Det är ett komplext projekt att byta databas och tid saknas också att avsätta på processen.
Arkivera pappershandlingar samt digitala handlingar på G
Kommentar:
Avslutande och packning av pappershandlingar är till stor del färdigt. Nya tillkommer dock efterhand.
Uppdatera handlingsplanen gällande nämndens personuppgiftsbehandling.
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Kommentar:
Anmärkningarna i tidigare revision berör i många fall regiongemensamma system. Det finns ännu många frågetecken
och utvecklingsarbete pågår regionövergripande. Uppdatering av handlingsplanen har därför inte färdigställts.
Ta fram ett utbildningskoncept för stödpersoner
Kommentar:
En digitalt utbildningskoncept finns nu tillgänglig för nya stödpersoner. Stödpersonerna planeras också få gå kursen
Första hjälpen till psykisk hälsa (MFHA). Utbildningsinsatsen planeras för både nya och gamla stödpersoner.
Förkorta handläggningstiderna i samverkan med vården
Kommentar:
Vid handläggning av ett klagomål begärs ofta ett yttrande från vården. Merparten av de klagomål som inkommer
berör HSN. Handläggningstiderna är alltså beroende av svarstiderna från vården. PAN:s kansli mäter och rapporterar
därför 2 ggr per år svarstider till HSF. Det finns ett utvecklat koncept för gemensam kontroll av ärenden mellan
PAN:s kansli och HSF. Svarstiderna från HSF har minskat och därmed också handläggningstiderna för kansliet.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Delårsrapport 2 ska summera årets åtta första månader utifrån regionens styrkort.
Måluppfyllelse, ekonomi, kvalitet och händelser av väsentlig betydelse ska tas upp.
Pandemin har fortsatt präglat hälso- och sjukvårdens arbete under perioden i
kombination med en tuff sommar med mycket hög arbetsbelastning, samt ett
omfattande vaccinationsarbete.
Parallellt har förvaltningen tagit hem 1177 vårdguiden på telefon i egen regi, fortsatt
det interna utvecklingsarbetet inom ramen för förändringsresan, samt arbetat för att
öka tillgängligheten och möta uppskjutna vårdbehov som uppstått under pandemin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att permanenta Första linjen.
Regionfullmäktige har antagit en målbild och en färdplan för den långsiktiga
omställningen mot en god och nära vård och förvaltningen har fortsatt arbetet med
att konkretisera aktiviteter utifrån beslutad färdplan.
I verksamhetsplanen för 2021 beslutade nämnden om aktiviteter där förvaltningen
kunde bidra till att nå regionens mål i styrkortet. Förvaltningen har i det stora hela
bidragit till en positiv förflyttning mot målen, trots att vissa aktiviteter har fått
pausats eller helt ställas in på grund av pandemin. Den digitala utvecklingen har dock
fortsatt i bra takt, den interna samverkan har stärkts och uppsatt antibiotikamål är
uppnåtts.
Utmaningarna framåt är fortsatt stora; osäkerhet kring hur pandemin utvecklas,
förmågan att klara kompetensförsörjningen, förmågan att klara en budget i balans där
kostnader för hyrpersonal fortsatt är höga, implementering och efterlevnad av
nationellt beslutade vårdförlopp, hantering av uppskjuten vård, fortsatt digital
utveckling i takt med medborgarnas förväntningar med mera.
Pandemin har även påverkat arbetet inom kvalitetsområdet då det inte alltid funnits
tid för planering och uppföljning. Exempelvis har tidplanen försenats gällande den
handlingsplan som nämnden fattat beslut om. Samtliga åtgärder inklusive uppföljning
ska dock vara genomförda senast 2022.
För perioden januari till augusti visar hälso- och sjukvården på ett positivt resultat på
cirka 4 miljoner. Intäkter avviker positivt mot budget med ca 94 miljoner och
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kostnader avviker negativt med cirka 90 miljoner.
Jämfört mot samma period föregående år avviker intäkterna positivt med cirka 123
miljoner eller 28 procent. Kostnader har för samma period ökat med 11 procent eller
cirka 171 miljoner.
De stora avvikelserna för året beror till mycket stor del av pandemin då hälso- och
sjukvården få mycket bidrag för ökade kostnader som pandemin medför, allt från
vård till vaccination.
Prognosen för hälso- och sjukvården ligger kvar på samma nivå som tidigare, det vill
säga i nivå med budget.
Hälso- och sjukvården kommer under 2021 att använda samtliga tilldelade medel i
investeringspotten. Däremot kommer stora delar av de enskilda projekten att begäras
kompletteras till 2022.
Avslutningsvis bör chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården lyftas fram
för extraordinära insatser. Ständiga utmaningar hanterats kontinuerligt genom hög
kompetens, god samverkan, kreativitet och ett stort engagemang. Hälso- och
sjukvården har så här långt hanterat pandemin och dess utmaningar och där till
kopplad vaccination på ett utomordentligt sätt.
Ärendets behandling under mötet

Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, och Markus Swahn, ekonomichef, föredrar
ärendet. Tomas Larsson, verksamhetscontroller, närvarar och svarar på frågor.
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1 Sammanfattning
Delårsrapport 2 ska summera årets åtta första månader utifrån regionens styrkort.
Måluppfyllelse, ekonomi, kvalitet och händelser av väsentlig betydelse ska tas upp.
Pandemin har fortsatt präglat hälso- och sjukvårdens arbete under perioden i kombination
med en tuff sommar med mycket hög arbetsbelastning, samt ett omfattande vaccinationsarbete.
Parallellt har förvaltningen tagit hem 1177 vårdguiden på telefon i egen regi, fortsatt det
interna utvecklingsarbetet inom ramen för förändringsresan, samt arbetat för att öka
tillgängligheten och möta uppskjutna vårdbehov som uppstått under pandemin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att permanenta Första linjen. Regionfullmäktige har antagit en målbild och en färdplan för den långsiktiga omställningen mot en
god och nära vård och förvaltningen har fortsatt arbetet med att konkretisera aktiviteter
utifrån beslutad färdplan.
I verksamhetsplanen för 2021 beslutade nämnden om aktiviteter där förvaltningen kunde
bidra till att nå regionens mål i styrkortet. Förvaltningen har i det stora hela bidragit till en
positiv förflyttning mot målen, trots att vissa aktiviteter har fått pausats eller helt ställas in
på grund av pandemin. Den digitala utvecklingen har dock fortsatt i bra takt, den interna
samverkan har stärkts och uppsatt antibiotikamål är uppnåtts.
Utmaningarna framåt är fortsatt stora; osäkerhet kring hur pandemin utvecklas, förmågan
att klara kompetensförsörjningen, förmågan att klara en budget i balans där kostnader för
hyrpersonal fortsatt är höga, implementering och efterlevnad av nationellt beslutade
vårdförlopp, hantering av uppskjuten vård, fortsatt digital utveckling i takt med
medborgarnas förväntningar m.m.
Pandemin har även påverkat arbetet inom kvalitetsområdet då det inte alltid funnits tid för
planering och uppföljning. Exempelvis har tidplanen försenats gällande den handlingsplan
som nämnden fattat beslut om. Samtliga åtgärder inklusive uppföljning ska dock vara
genomförda senast 2022.
Det ekonomiska utfallet för perioden januari till augusti uppgår till +4,3 miljoner mot
budget. Intäkter avviker mot budget med +94,7 miljoner där bidrag och ersättningar
relaterat till pandemin står för huvuddelen av avvikelsen. Kostnader för perioden avviker
mot budget med -90,3 miljoner vilket även det till stor del kan hänföras till pandemin.
Kostnadsutvecklingen för förvaltningen är hög, +10,8 procent. Även detta kan till stor del
relateras till pandemin och de extra ordinära kostnader som den innebär i form av vård,
provtagningar, vaccinationer m.m.
Den ekonomiska prognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen ligger likt förra
prognostillfället kvar på en prognos i nivå med budget.
Hälso- och sjukvården kommer under 2021 att använda samtliga tilldelade medel i
investeringspotten. Däremot kommer stora delar av de enskilda projekten att begäras
kompletteras till 2022.
Avslutningsvis så bör chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården lyftas fram för
extraordinära insatser. Ständiga utmaningar hanterats kontinuerligt genom hög kompetens,
god samverkan, kreativitet och ett stort engagemang. Hälso- och sjukvården har så här
långt hanterat pandemin och dess utmaningar och där till kopplad vaccination på ett
utomordentligt sätt.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid
Pandemin har fortsatt präglat hälso- och sjukvårdens arbete under perioden. Runt årsskiftet
var smittspridningen hög, men minskade därefter fram till början av mars då kurvan åter
vände uppåt för att nå sin andra topp veckorna efter påsk. I början på juni var smittspridningen åter nere på förhållandevis låga nivåer för att under några veckor i juli när
besökstrycket var som högst öka kraftigt igen. Dock bidrog det inte till någon hög
belastning på sjukvården, varken på IVA eller på vårdavdelning. Fortsatt hantering av
patienter i dubbla flöden både på sjukhuset och i primärvården bidrar dock till en högre
arbetsbelastning och en utmaning i lokalerna som redan innan är trånga.
Hittills har cirka 130 personer på Gotland fått diagnosen postcovid. De har fortfarande
symtom 3 månader efter att de insjuknat i covid-19 eller så får de nya symtom senare. För
flertalet avtar förväntade lindriga symtom gradvis, men en del behöver kompletterande
utredning, behandling och rehabilitering varav ett fåtal kan ta mycket resurser i anspråk.
Samverkan mellan sjukhuset, vårdcentralerna och rehabiliteringen fungerar enligt
Socialstyrelsens rekommendationer
Vaccinering
I slutet av 2020 kom de första doserna av vaccin till Gotland och fram till 31 augusti har
närmare 85 000 vaccinationer genomförts. Vaccinsamordnaren tillsammans med ett
dedikerat team har arbetat intensivt. Bristande tillgång på vaccin och osäkra leveransplaner i
kombination med höga förväntningar hos allmänheten och den gotländska näringen samt
en omfattande mediabevakning har gjort arbetet utmanande. Trots det har Gotland legat i
framkant vad gäller antalet vaccinerade, och vaccinationsviljan har varit hög på ön. 87
procent av den vuxna befolkningen har fått minst en dos covidvaccin, och de av staten och
Sveriges kommuner och regioner (SKR) stipulerade nationella vaccinationsmålen har
Gotland nått med god marginal.
Inledningsvis skedde vaccineringen primärt på öns sex vårdcentraler, under senare delen av
våren inrättades tillfälliga vaccinationsmottagningar i Visby, Klintehamn och Fårösund.
Från midsommar har de tillfälliga mottagningarna ansvarat för samtliga vaccinationer. Att
vaccinationsarbetet pågått under sommarmånaderna har inneburit påfrestningar för en
redan högt arbetsbelastad sjukvård. Merparten av vaccinationerna har emellertid utförts av
externt rekryterade sjuksköterskor, bland annat pensionärer som valt att lägga ledigheten åt
sidan.
Till en början bokades vaccination via telefon, i maj lanserades också en digital bokning via
appen Alltid öppet. Båda sätten har fungerat och kompletterat varandra väl.
Modellen för vaccinfördelning har föranlett en del problem för Gotland. Där Folkhälsomyndigheten har fördelat vaccin utifrån befolkningsmängd, samtidigt som många personer
hemmahörande i andra regioner valt att vaccinera sig på Gotland. Drygt 7 procent av
Gotlands vaccinleverans har använts till så kallade utomlänsvaccinationer.
I slutet av juli öppnade även bokningen för ungdomar födda 2005 och tidigare. Den 31
augusti hade 71 procent av ungdomarna valt att vaccinera sig, och bokningar fortsätter att
komma in.
Till sin hjälp i vaccinationsarbetet har förvaltningen haft ett stort antal frivilligarbetare, där
över 230 personer har ställt upp som vaccinationsvärdar och arbetat totalt över 6500
frivilliga timmar.
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Tuff sommar för hälso- och sjukvården
Sommaren har upplevts som den mest ansträngda någonsin för sjukvården på Gotland. Ett
stort antal besökare på ön har lett till ökat tryck på sjukvården i kombination med ett ökat
vårdbehov för många svårt sjuka gotlänningar. Det dagliga arbetet försvåras dessutom i och
med behovet av dubbla flöden för att minska risken för smittspridning av covid-19.
På sjukhuset har det under hela sommaren varit mycket hög belastning på vårdavdelningar,
akuten och periodvis på IVA, och behovet av fler vårdplatser har krävt ökad bemanning.
För att hantera situationen har sjukhuset vid några tillfällen höjt beredskapsnivån till
stabsläge men även till förstärkningsläge under ett par dagar. Hanteringen av utomlänspatienter till hemregioner har under sommarperioden varit omfattande och tidskrävande.
Inom primärvården har resurserna till främst distriktsköterskebesök varit ansträngda.
Läkarkapaciteten utökades i juli på sommarmottagningen för att möta det ökade behovet
från vårdsökande besökare.
Gemensamt för stora delar av hälso- och sjukvården har varit bekymmer med sommarvärmen. Medarbetare och patienter har påverkats av värmen och den höga luftfuktigheten
men även läkemedel och sterilgods påverkades negativt. När det var som varmast tvingades
till och med sjukhuset ställa in några operationer.
Även psykiatrin och tandvården har periodvis upplevt hög belastning för akuta sökanden.
Båda verksamheterna bedömer ändå sommarperioden som hanterbar.
Ambulansen och helikoptern har även de haft en hög belastning under sommaren, och
insatstiderna har ökat. Jämfört med tidigare år har upplevelsen att antalet tillfällen då
samtliga enheter har varit upptagna samtidigt då nytt larm inkommit ökat, särskilt nattetid.
Vid jämförelse med 2019 har antalet ambulansuppdrag ökat med 7,3 procent för hela
perioden och antalet ambulansuppdrag för utomlänspatienter med 13,6 procent. Ökningen
av prio-1 uppdrag är något lägre, 2,3 procent.
God och nära vård - målbild och färdplan antagen i Regionfullmäktige
För att medborgarna ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att samhället
även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet behövs en
omställning av hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningsarbetet pågår i hela landet,
primärvården är i fokus och ska utgöra navet för hälso- och sjukvården. I juni fattade
regionfullmäktige beslut om lokal målbild och färdplan. Dokument har tagits fram genom
dialoger och workshops med en rad inblandade; medarbetare inom verksamheterna,
medborgare och politiker. Målbilden går i linje med den nationella inriktning som fastslogs
av riksdagen i november 2020 och visar riktningen för omställningsarbetet. Färdplanen
pekar ut övergripande utvecklingssteg som behöver tas. Dokumenten är framtagna i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, samt regionstyrelseförvaltningen.
1177 Vårdguiden i egen regi
Den 25 maj tog Region Gotland åter över driften av 1177 Vårdguiden. Sjukvårdsrådgivning
på telefon har under många år bedrivits på entreprenad, men då inget anbud inkom till
förvaltningen, vid upphandlingen 2020 kvarstod endast alternativet att återetablera
verksamheten i egenregi, ett uppdrag som sedan hälso- och sjukvårdsnämnden gav
förvaltningen i januari. Trots ett pressat schema lyckades förvaltningen väl med att på kort
tid etablera verksamheten. Övergången mellan Previa och regionen gick smidigt då det
fanns en bra struktur med rutinerad personal, som till viss del återanställdes av regionen.

4

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

Samtalstjänsten för 1177 är bemannad från Visby mellan klockan 07.00 och 22.30. På
natten hjälper regionerna Västmanland och Sörmland till att ta samtal, ett samarbete som
hittills fungerat väl. Sommaren blev utmanande med en 20-procentig ökning av
inkommande samtal under juli jämfört med föregående år och bemanningen behövde
periodvis stärkas upp. Många inringande har haft ett vårdbehov av mer brådskande grad,
vilket kunnat tas om hand med hjälp av ett gott samarbete mellan 1177 och bland annat
vårdcentralerna.
Paviljonger ska lösa lokalbrist inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sammanträdet i juni att begära tilläggsanslag för
köp av paviljonger för att frigöra utrymme på Visby lasarett. Sedan tidigare har nämnden
beslutat om att paviljonger är en långsiktig men temporär lösning på akutmottagningens
lokalproblem, i väntan på att en permanent lösning kan genomföras. Tidigare har en
upphandling av hyra av paviljonger genomförts men anbudet som inkom förkastades både
på grund av ett betydligt högre pris än beräknat men framförallt för att den lösning som
anbudsgivaren presenterade endast fyllde delar av identifierat behov av lokaler. Nya
beräkningar och bedömningar har istället lett till slutsatsen att det är mer ekonomiskt
fördelaktigt för Region Gotland att köpa paviljongerna istället för att hyra. Därav begäran
om tilläggsanslag om 70 miljoner för investering i paviljonger.
För att ändå möjliggöra något utökade lokaler för akutmottagningen genomfördes i början
av och en bit in på sommaren projektet ”fyra flyttar”. Barnmorskemottagningen flyttade
upp till Korpen och ortopedmottagningen flyttades in i barnmorskemottagningens tidigare
lokaler. På så vis frigjordes ortopedmottagningens lokaler att disponeras av kirurg/
urologmottagningen och akutmottagningen. Projektet genomfördes under mycket stor
tidspress. Utvärderingen ger dock att beslutet att genomföra flyttarna var helt rätt och att
för akutmottagningens del avgörande för att kunna hantera det stora antalet patienter som
besökt akutmottagningen under sommaren.
Utvärdering av Första linjen
På hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i april beslutades det att HSN från
och med 2022 blir huvudman för verksamheten Första linjen. 1 april 2019 startades
mottagningen för barn och unga i åldern 6-17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. I
mars 2021 presenterades den utvärdering och slutrapport som var planerad för efter två år.
Första linjen har under de två pilotåren tagit emot nästan 1000 barn och unga, och deras
familjer, vilket är över all förväntan. Verksamheten har varit ett viktigt stöd till en utsatt
målgrupp. Dock har förhoppningen att Första linjen skulle avlasta de ordinarie
verksamheterna inte blivit verklighet. Det har även, under försöksperioden, blivit tydligt att
samverkan inom ramen för två lagrum, som detta innebär, lett till att man tvingats frångå
den ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett helintegrerat stöd i samverkan, till ett
arbetssätt där man istället arbetar parallellt. Utifrån detta beslutade de två nämnderna att
endast hälso- och sjukvården ska driva verksamheten.
Rehabilitering av patienter med långvarig smärta
I enlighet med God och nära vård samt nationella riktlinjer fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i juni beslut att utveckla smärtrehablitering på primärvårdnivå. Beslutet innebär
att det nuvarande smärtrehabteamet avvecklas från och med januari 2022 och att smärtrehabilitering erbjuds på vårdcentralerna. Behov av smärtrehabilitering på specialistvårdsnivå kommer därefter att tillgodoses genom samarbetet med Danderyds sjukhus.
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Förändringsresan
Målet för förändringsresan är att patienterna får en god, nära och säker vård, att chefer och
medarbetare upplever en god arbetsmiljö, att de är delaktiga, har tydliga roller och ansvar,
har förutsättningar för samverkan och en väl fungerande kommunikation samt att vi stärker
förmågan att nå en budget i balans. Arbete med Förändringsresan baseras på den nulägesanalys som utfördes hösten 2020, samt workshops som genomförts i olika grupperingar där
medarbetare och chefer varit representerade.
I början av året arbetade projektet med den förvaltningsövergripande organisationen. Det
arbetet resulterade i beslutet att verksamhetsområde psykiatri organisatoriskt flyttades upp
under hälso- och sjukvårdsdirektören från och med första juli.
Ett omfattande arbete med bl.a. workshops har genomförts gällande vilka verksamheter
som ska finnas under sjukhuschefen, beslut om den organisationen togs i juni 2021, då
också beslutet att organisera resursområde öppen- och slutenvårdens enheter under de
olika medicinska och opererande specialiteterna. Denna förändring möter fler års kritik mot
tidigare matrisorganisation.
3 Förväntad utveckling
Hälso- och sjukvården står inför både fantastiska möjligheter och stora utmaningar.
Gotland är den region i landet med störst andel personer över 65 år. Med ökad ålder följer
ofta ett ökat hälso- och sjukvårdsbehov, samtidigt som befolkningssammansättningen
försvårar kompetensförsörjningen och minskar skatteunderlaget.
Gotland får glädjande nog allt fler fast boende och intresset för att besöka ön ökar. En mer
än fördubblad befolkning under sommaren ökar dock belastningen på vården avsevärt och
den planerade vården behöver i vissa perioder nedprioriteras för att kunna möta akutverksamhetens behov.
Årets sommar har varit utmanade för den gotländska hälso- och sjukvården. Vårdbehovet
har varit omfattande och marginalerna små, samt att det varma vädret negativt har påverkat
arbetsmiljön, hanteringen av läkemedel, operationsplaneringen m.m. Med anledning av
pandemin så behöver patienter fortsatt hanteras i dubbla flöden för att motverka
smittspridning vilket bidrar till ökat resursbehov och mer tungarbetade rutiner.
Pandemin är långt ifrån över och sjukvården behöver även fortsatt ha beredskap för att
snabbt kunna växla upp och omprioritera verksamheten ifall vårdbehovet ökar. Ö-läget gör
Gotland mer sårbart för störningar när det gäller transporter, försörjning av sjukvårdsmaterial m.m. vilket har visat sig tydligt under pandemin. Erfarenheterna från pandemin
och sommarens belastning har gett värdefulla insikter i det fortsatta arbetet med att stärka
hälso- och sjukvårdens katastrofberedskap.
Förvaltningen gör en ordentlig uppföljning av sommaren för att fånga risker, erfarenheter
och lärdomar som är av vikt för förbättring inför kommande år.
Under förutsättning att smittspridningen under hösten kan hållas på en låg nivå och vården
ej belastas med covid-patienter så förbättras förutsättningarna till att öka tillgängligheten
och hantera uppskjuten vård. Kostnader för att öka tillgängligheten kan i år finansieras av
särskild statlig överenskommelse. Analys pågår för närvarande vilka insatser som bör
prioriteras och hur förstärkning ska ske. Gotland har klarat sig förhållandevis bra under
pandemin i relation till många andra regioner vad gäller den uppskjutna vården, men även
här finns ett flertal patienter i kö till viktiga behandlingar/åtgärder.
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Samtidigt som vården har stora utmaningar så har möjligheterna att utveckla hälso- och
sjukvården aldrig varit så stora som nu. Ny medicinsk teknik, nya läkemedel, IT-lösningar,
nationell gemensam kunskapsstyrning och patienternas ökade kunskap om sjukdomar ger
vården möjlighet att vårda patienterna på nya sätt. För en liten region med begränsade
resurser och som inte kan täcka alla kompetensområden är det en utmaning att hålla
samma takt som övriga regioner, vilket innebär att samarbeten med andra aktörer är
nödvändiga.
Inom hälso- och sjukvården pågår många aktiviteter för att utveckla verksamheten. En del
insatser är kopplade till nationella överenskommelser och en del är mer lokala, men det
gemensamma syftet är att förbättra tillgängligheten och kvalitén i vården.
Några av de viktigaste områdena är:












Implementera god och nära vård enligt målbild och färdplan
Införa personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
Arbeta enligt riktlinjer för kunskapsstyrning
Skapa förutsättningar för och öka nyttjandet av distansoberoende vård
Utöka nyttjandet av 1177 både på telefon och 1177.se
Fortsätta arbetet med standardiserade vårdförlopp för cancer
Nyttja digitala lösningar
Tillgänglighet
Hantera den uppskjutna vården
Effektivare produktionsplanering
Behålla och rekrytera personal, kompetensförsörjning.

En av de största utmaningarna framåt är att lyckas med kompetensförsörjningen både vad
gäller att behålla medarbetare och att rekrytera. Inom detta område pågår många olika
aktiviteter som t.ex. effektiv resursplanering och bemanning, heltidsresan, implementering
av kompetensstege, organisationskulturarbete, en intern förändringsresa där arbetet
fokuserar på intern samverkan, arbetssätt, tydliga roller och ansvar samt kommunikation.
På kort sikt, innevarande år, är ekonomin för hälso- och sjukvården god. Bidrag och
intäkter relaterat till pandemin, samt intäkter för såld vård täcker de kostnadsökningar som
uppstått och bidrar därmed till en prognos för innevarande år som fortsatt pekar på ett
resultat i nivå med budget. Avseende såld vård är det framförallt intäkter för
utomlänspatienter som avses och som är höga i år jämfört mot tidigare år.
På längre sikt, kommande år och framåt, står hälso- och sjukvården inför fortsatt stora
ekonomiska utmaningar. Bidragande är bland annat en förändrad efterfrågan av vård då
teknisk utveckling, utveckling av nya läkemedel m.m. leder till att sjukvården kan göra mer
för patienter idag än tidigare. Det är dessutom en utveckling som fortsätter. Ofta är det
äldre människor som har största behovet av vård och då Gotland har en relativt hög andel
äldre människor innebär det även höga kostnader för sjukvården nu och framåt.
Andra ekonomiska utmaningar som hälso- och sjukvården på Gotland står inför är
kostnadsutveckling av utomlänsvården som blir dyrare. Nya möjligheter till vård som är
mycket specialiserad måste skickas iväg till relativt höga kostnader.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel ökar mycket och kostnaden per innevånare är högre
på Gotland än i andra regioner vilket leder till att denna kostnad inte kompenseras fullt ut.
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Sjukvården befinner sig även i en bemanningssituation som kan beskrivas med fler och fler
vakanser som är svårt att rekrytera till, framförallt bland läkare och sjuksköterskor. Detta
får följden att sjukvården på Gotland måste förlita sig till inhyrd personal där kostnaden för
arbetskraft är mycket högre än egen anställd personal. Denna utveckling har pågått under
många år men prioriterat att komma till rätta med av fler anledningar än ekonomi, t.ex.
kontinuitet, kvalitet, arbetsmiljö för anställda m.m.
Det är dock en situation där bedömningen är att hälso- och sjukvården på sikt kan komma
tillrätta med flera av dessa ekonomiska problem. Flera olika initiativ pågår som ska leda till
en långsiktigt hållbar ekonomi för hälso- och sjukvården. Som tidigare nämnts ser vi på
effektiv bemanning. Sjukvården kommer att börja jobba med data i större utsträckning för
att se hur sjukvården kan nyttja resurser så effektivt som möjligt och dessutom använda
insikterna som analyserna av data ger som stöd till strategiskt viktiga beslut. Vidare finns
fortsatt arbete att se på vad som går att digitalisera som stöd till befintliga resurser i större
utsträckning. Möjligheten till att kunna ha fler ST-läkare för att på sikt kunna kompetensförsörja hälso- och sjukvården själva i större utsträckning och därmed minska behovet av
inhyrd personal. Detta och mycket mer gör att det finns mycket stora möjligheter att uppnå
en hållbar ekonomi inom sjukvården.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genom sina aktiviteter bidragit till utvecklingen av
det gotländska samhället. Samverkan sker i stor utsträckning inom ordinarie samverkansstruktur på olika nivåer mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Genom
omställningen mot God och nära vård finns en programledning och en styrgrupp med
representanter från dessa förvaltningar. Samarbetet är nödvändigt men ger också kraft i det
stora omställningsarbetet.
Förvaltningen har ett nära samarbete med socialförvaltningen på flera nivåer och inom ett
flertal samverkansområden. Gemensamt har förvaltningarna arbetat med pilotprojektet
Första linjen som efter utvärdering och beslut i båda nämnderna nu blir en permanent
verksamhet i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
För närmare beskrivning av måluppfyllelse och aktiviteter inom respektive mål, se nedan.
Förklaringar till symbolerna för gradering av måluppfyllelsen:

4.1 Social hållbarhet

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

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Kommentar:
För hälso- och sjukvården innebär målet att ge gotländska ungdomar rätt förutsättningar
att fullfölja gymnasiet genom att ge stöd och hjälp till ungdomar som är i behov av det.
God hälsa förbättrar chanserna till att fullfölja skolan och utbildning är en god grund för
att leva ett mer hållbart och hälsosamt liv.
En positiv förflyttning mot målet kan konstateras utifrån att hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden under våren 2021 beslutat att permanenta Första linjen, i
hälso- och sjukvårdens regi. Utvärdering av pilotverksamheten visar att verksamheten har
varit ett viktigt stöd till en utsatt målgrupp.
Samverkansforum barn och vuxna har kartlagt vilket stöd som finns för barn 0-6 år inom
Region Gotland. Kartläggningen ska mynna ut i en beskrivning som ska hjälpa föräldrar
och andra att snabbt hitta rätt och få hjälp inom regionens olika verksamheter. Kartläggningen omfattar stöd från flera förvaltningar, förutom HSF även SOF och UAF.
Berörda verksamheter arbetar aktivt med att säkerställa efterlevnad av SIP (samordnad
individuell plan) som en aktivitet för att nå målet. Under året har bland annat översyn av
rutiner och arbetssätt gjorts, samt att fler SIP:ar initierats och genomförts.
Mål

Bedömning

2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor

Kommentar:
För hälso- och sjukvården på Gotland är god och jämlik vård lika med hög kvalitet, och
att leva upp till och upprätthålla en hög patientsäkerhet är alltid prioriterat.
Verksamheterna har fortsatt det hälsofrämjande arbetet med fokus på samtal om
levnadsvanor, med både vuxna och barn. En hälsobalansskola har startats med gott
resultat, samt kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare.
Andra aktiviteter som prioriterats under året har varit att implementera handlingsplan för
patientsäkerhet, påbörja arbete med att implementera sammanhållna vårdförlopp och
patientkontrakt. Under året arbetar även förvaltningen med att säkra den sammanhållna
vård och omsorgen i utskrivningsprocessen.
Förvaltningen har höjt kompetensen inom barnrättslagen, genom olika utbildningsinsatser. All barnanpassad vård har barnkonventionen som grund. Barn- och ungdomsmedicin arbetar med genomlysning av lokaler och rutiner samt informationsmaterial.
Arbete pågår med att förbättra utskrivningsprocessen från lasarettet, med att hitta
förenklade instrument att överrapportera med och aktivt arbeta för att SIP i större
utsträckning skall genomföras utanför sjukhuset.
Utifrån bland annat ovan bedöms förvaltningen har förflyttat sig i positiv riktning mot
målet.
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Indikatorer
Antal patienter som har erhållit åtgärd för ohälsosam
levnadsvana (tobak, alkoholbruk, fysisk aktivitet, kost) i
förhållande till antal patienter som har
identifierats med ohälsosam levnadsvana (ökning)

Aug 2021
För dåliga data
för att kunna
redovisa

X antal vårdförlopp är implementerade

1

Mål

Bedömning

3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Kommentar:
För att bidra till målet om en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
har förvaltningen arbetat med en rad aktiviteter där en del har fått skjutas upp p.g.a.
pandemin och en del har genomförts och är helt klara.
Katastrof- och pandemiplanerna är uppdaterade och synkroniserade mellan ledningsnivåer, samt publicerade under våren. Säkerhetsklassificering för kritiska ledningsfunktioner är också klar. Cirka 20 procent av medarbetarna har genomgått grundläggande
kris- och katastrofutbildning. P.g.a. pandemin har inte så många publika föreläsningar som
initialt planerades genomförts, men även digitala föreläsningar har erbjudits.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorer 3
50 % av medarbetarna har genomgått grundläggande krisoch katastrofutbildning (delmål)
Alla kritiska ledningsfunktioner är säkerhetsklassade

Aug 2021
20 %
Klar

4.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Kommentar:
Förvaltningen har inte prioriterat arbete mot målet.
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5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland

Kommentar:
Förvaltningen ser inte att detta mål med självklarhet kan kopplas till hälso- och
sjukvårdens uppdrag, men har valt att redovisa det innovationsprojekt som bedrivs i
samarbete med Uppsala universitet som aktivitet.
Projektet har varit igång sedan hösten 2020 och projektgruppen har fått in flera bra idéer
att titta vidare på.
Mål

Bedömning

6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Kommentar:
Förvaltningen har inte prioriterat arbete mot målet.

4.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

7. Gotlands klimatavtryck minskar

Kommentar:
För hälso- och sjukvården innebär målet bland annat att fortsatt arbeta med hållbarhetsfrågor som berör läkemedel samt att arbeta mot ett minskat resande som ett viktigt bidrag
till minskade koldioxidutsläpp.
Som exempel har Läkemedelskommittén på Gotland under sommaren haft en
informationskampanj riktad till både sjukvården (internt) och allmänheten (externt) för att
minska användning och förskrivning av läkemedlet diklofenak som har en negativ
påverkan på miljön.
Annat arbete som pågår är genom aktiviteter i miljöplanen. Bland annat har röntgen sett
över användning av kontrastsprutor och sjukhusapoteket har ställt om alla läkemedel så
att äldst står längst fram, som ett led i onödig kassation av utgångna läkemedel.
Arbete pågår för att lättare och bättre kunna följa läkemedelsanvändning och kostnad,
samt öka stringensen kring val av läkemedel/vätskor med evidens.
Pandemin har fortsatt satt begränsningar i resandet, men har också lett till fler tekniska
möjligheter att kunna delta digitalt på ett bra sätt.
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Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet. Förvaltningens
bedömning är ändå att arbetet med att minska klimatavtrycket behöver intensifieras och
ett första led i detta är att genomföra en nulägesanalys över hälso- och sjukvårdens
miljöpåverkan. Detta behöver ske i samarbete och med kompetens från regionstyrelseförvaltningen.
Indikatorer
Årlig minskning av DDD/1000 invånare samt
minskad mängd via receptfria inköp (diklofenak)
Användningen av haloperidol ska inte öka

Juli 2021

Juli 2020

Juli 2019

Juli 2018

398

439

429

591

87

94

90

107

Båda indikatorerna visar på en positiv trend.
Mål

Bedömning

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Kommentar:
Förvaltningen har inte prioriterat arbete mot målet.
Mål

Bedömning

9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

Kommentar:
För hälso- och sjukvården innebär målet att arbeta med medicinska gaser på ett miljömässigt hållbart sätt och att alltid välja upphandlade varor för att säkerställa att rätt krav är
ställda och tillgodosedda. Dessutom ska det goda arbetet med att minska förskrivning och
användning av antibiotika fortsätta.
Som ett led i att minska belastningen på ekosystemen är en prioriterad aktivitet att i alla
fall välja varor som är upphandlade för att på så sätt säkerställa att miljöaspekten är
beaktad.
Minskningen av antibiotika är en annan angelägen aktivitet som förvaltningen arbetat
länge med. Redan nu har det nationella målet om minst 250 recept/1000 invånare och år
uppnåtts. Perioden augusti 2020 till juli 2021 visar en förskrivning på i snitt 242
recept/1000 inv. och år. Pandemin och dess restriktioner kan vara en förklaring till
minskningen, men det pågår också ett aktivt arbete inom förvaltningen som samordnas av
STRAMA (Samverkan mot antibiotika-resistens), som är en nationell arbetsgrupp med
lokala företrädare.
Tandvården på Gotland har länge arbetat aktivt med frågan och har i enskilda mätningar
legat under målvärdena en längre tid.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
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1/8 202031/7 2021

1/8 201931/7 2020

242

275

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare. Minska med 7%
jämfört med samma period föregående år. December
2023: 250 recept/1000 inv. och år

Indikatorn visar att målet är nått, dock har Gotland fortfarande högst förskrivning i Sverige, tandvården
undantagen.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genom aktiviteterna i verksamhetsplanen bidragit till
utvecklingen av Region Gotland som en effektiv organisation. Även här sker samverkan
med andra förvaltningar på flera nivåer. Pandemin har stärkt förvaltningens förmåga att
samverka över gränserna, och det märks tydligt både inom förvaltningens olika verksamheter, som mellan förvaltningar. Sedan tidigare har förvaltningen haft ett nära
samarbete med teknikförvaltningen i olika lokalprojekt men under pandemin har detta
intensifierats då många mer eller mindre akuta lokalförändringar varit nödvändiga. Inte
minst gäller det i projektet ”fyra flyttar” där projektet hade varit omöjligt om inte alla
inblandade gjort sitt yttersta för att projektet skulle vara genomförbart med en egentligen
omöjlig tidsram.
För närmare beskrivning av måluppfyllelse och aktiviteter inom respektive mål, se nedan.
Förklaringar till symbolerna för gradering av måluppfyllelsen:

5.1 Kvalitet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Kommentar:
För hälso- och sjukvården innebär målet fortsatt arbete med tillgänglighet, bemötande och
information.
Som beskrivits tidigare har stora digitala utvecklingssteg skett i och med covid och
vaccineringen. Alltid öppet har möjliggjort och fortsätter att öka kontakten med vården.
Under hela vaccinationsvåren har tillgängligheten varit väldigt hög, även om trycket ibland
har varit högt.
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Webbtidbokning behöver fortfarande utvecklas mer, men digitala alternativ erbjuds i allt
större utsträckning, och SIP:ar görs i allt högre grad digitalt. När SIP:ar och patientkonferenser kan genomföras digitalt i högre utsträckning frigörs tid till annat, vilket
påverkar effektiviteten i positiv riktning.
Ännu kvarstår möjlighet till vissa digitala utbildningar där sekretesskrav inte är lösta, t.ex.
behandling i grupp, eller olika stödgrupper för föräldrar.
Förvaltningen har i år valt att fokusera på att utveckla och säkerställa information på
1177.se, ett arbete som pågår löpande. Inom vissa verksamheter har arbetet fått stå
tillbaka på grund av pandemin, men det finns en ambition att alltid vara så uppdaterad
som möjligt.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorer 10
Kontakt med primärvården samma dag –
telefontillgänglighet, andel (%) (ökning)

Vår 2021

Höst 2020

Vår 2020

Höst 2019

92 %

88 %

97 %

97 %

Telefontillgängligheten är för våren 2021 något högre än hösten 2020, men den är fortfarande lägre än
tidigare. Pandemin och vaccinationsinsatser har gett ett stort avtryck på antalet samtal till vårdcentralerna.

Mål

Bedömning

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta

Kommentar:
Hälso- och sjukvårdens medarbetare behöver i ökad omfattning föra dialog och involvera
patienter och anhöriga både i den egna vården och i den löpande verksamhetsutvecklingen. Att bli respektfullt bemött handlar också om att den personliga integriteten
inte kränks, och att medarbetare inom hälso- och sjukvården agerar i enlighet med GDPR.
Information och synpunkter inhämtas kontinuerligt från patienter och anhöriga.
Exempelvis arbetar barn- och ungdomsmottagningen med barnanpassad vård och som
del i detta finns ambitionen att ha en diskussionspanel i form av ett ungdomsråd som kan
stötta i olika frågor.
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att öka medvetenheten gällande GDPR. Genom
föreläsningar, APT-diskussioner och avvikelsehantering bland annat.
Under våren har också införandet av SALA (Systematisk automatiserad logganalys) pågått.
SALA är ett IT-stöd för att granska journalöppningsloggar från journalsystemet TakeCare.
Tidigare har logganalys gjorts manuellt men med SALA automatiseras granskningen vilket
innebär att ett större antal journaler kan granskas. Det är viktigt att otillbörlig journalöppning får konsekvenser. Men det är ännu viktigare att kontrollen i sig avskräcker från
att läsa journaler när man inte får det.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorerna har inga mätvärden för 2021.
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Mål

Bedömning

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

Kommentar:
I hälso- och sjukvården handlar hög kvalitet och effektiva processer mycket om patientsäkerhet och att hela tiden sätta patienternas bästa först. Patientsäkerhet och kvalitetsarbete är fundamentalt inom hälso- och sjukvården och behöver hela tiden utvecklas.
Under året har fokus legat på att utveckla arbetssätt för distansoberoende vård och stöd
vid egenvård och säkerställa att patienter utreds för cancer enligt standardiserat vårdförlopp. Att automatisera överföringen till kvalitetsregister och systematisera produktionsuppföljning, har varit en annan aktivitet.
Vad gäller att utveckla sätt för distansoberoende vård så har förvaltningen fortsatt med de
utvecklingssprång som påbörjades redan under förra året. Fler digitala konferenser kring
patienter, mer monitorering för att patienterna ska kunna följa sin vård hemifrån, etc.
införs hela tiden.
Följdverkningar av pandemin medförde under 2020 att det förekom cancerpatienter med
försenad diagnos. Trots detta så var Region Gotland bäst i riket när det gällde att uppnå
angivna ledtider för utredning i SVF (ledtidsmålet). När det gällde andelen patienter som
utretts inom ramen för SVF så minskade denna under 2020 med 18 % för att ligga i nivå
med rikets snitt (inklusionsmålet).
För att bättre kunna följa upp och ta fram produktionsstatistik mer systematiskt pågår
också arbete. Med en bra produktionsuppföljning kan beslut fattas mer effektivt och tid
kan läggas på analys istället för framtagandet av data.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorer
Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård - 65 år och äldre,
antal /100 000 inv. (minskning)

2021

2020

2019

Data ej tillgänglig Data ej tillgänglig

6489
(per helår)

Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat
vårdförlopp (SVF) inom maximal ledtid, andel (%).
-

Minst 70% av alla cancerpatienter ska
genomgå ett SVF (inklusion)

Data ej
tillgänglig*

71 %

89 %

-

Minst 80% av de personer som fått en
cancerdiagnos, genomgått ett SVF och startat
en behandling ska ha påbörjat behandling inom
uppsatta maxtider (ledtidsmålet)

64 %*
(aug 2021)

67 %

58 %

Data ej tillgänglig Data ej tillgänglig

10,7 %
(2018)

Vårdtillfälle med vårdskada-journalgranskning (andel
vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada
(undvikbar skada). (Minskning)
Vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
(+65 år). <=15% senast 2023.
Andel vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter.
<=5%.

20 %
(jan 2021)

22 %

22 %

Data ej tillgänglig

3,2 %
(juni 2020)

5,9 %
(juni 2019)

Indikatorerna visar, där data finns tillgängligt, på små förändringar över tid.
*För perioden jan-juni 2021 ligger resultaten för bägge målen med beaktande av statistisk säkerhet i
princip oförändrade.
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5.2 Medarbetare

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Kommentar:
För att nå målet har förvaltningen arbetat med att stärka samverkan mellan och inom
verksamheter, där pandemin har lett till helt nya samarbetsformer. Även mellan
förvaltningarna har samarbete och samverkan stärkts.
Ett exempel är samarbetet mellan enheter kring covid-rehabiliteringar med bland annat
gemensam remissgenomgång. Andra exempel är dialogmöten mellan enheter, samarbeten
med SOF gällande integrerad missbruksvård och mellan barn- och ungdomsmedicin och
elevhälsan inom UAF.
Tandvården samverkar bra internt, men ser utvecklings- och förbättringspotential för
samverkan med exempelvis primärvården.
Pandemin har bidragit till att lärandemiljön har utvecklats positivt, något som visat sig vid
tillskapandet av de nya HIA-platserna som krävt samarbete och tillit mellan medarbetare
från olika verksamheter.
Arbete pågår även med att stärka det tillitsbaserade ledarskapet som en del i att nå en
tillitsbaserad kultur. Förändringsresan är en stor del i det arbetet, där ett av syftena är att
stärka just samverkan och tilliten. Arbetsprocessen kring förändringsresan bygger också
till stora delar på transparens och delaktighet, vilket är viktiga byggstenar i en tillitsbaserad
kultur.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorerna mäts en gång per år, under hösten.
Mål

Bedömning

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Kommentar:
Förvaltningen ser att genom att arbeta med arbetsmiljöfrågor, effektivisera bemanning
och ha rätt kompetens på rätt plats, samt att bemöta både befintliga och framtida
medarbetare med respekt och tillit så ökar attraktionskraften. Under året har aktiviteter
som att säkerställa en marknadsanpassad och jämlik lönebildning, heltidsresan och
kompetensstegen för sjuksköterskor varit prioriterade aktiviteter.
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Ett ökat behov av personal under pandemin har gjort att rekrytering och bemanning har
tagit en hel del tid och resurser under året. Tid som under andra omständigheter hade
lagts på strategiskt arbete har lagts på att bemanna här och nu. Anställningsformerna har
varierat, från tillsvidareanställda till visstid och timvikarier. Det stora rekryteringsarbetet
har ändå resulterat i en stor rekryteringsbas, med många bra kontakter, som kan underlätta rekrytering i framtiden. Dock ser förvaltningen stora utmaningar med rekrytering
framöver, framför allt inom vissa yrkeskategorier. Konsekvenserna av det syns i den höga
kostnaden för hyrpersonal som fortfarande finns inom förvaltningen.
En annan aktivitet som pågår inom flera verksamheter gäller strategisk hållbar bemanning,
ett arbete som görs för att möta rekryteringsutmaningarna nu och framöver. Arbetet med
en översyn av verksamhetens behov och kapacitetsplanering pågår inom HSF.
Vad gäller kompetensstegar har struktur för arbetet satts, och en arbetsgrupp ska ta fram
och säkerställa en modell för ett gemensamt arbete framåt. Arbetet har försenats något på
grund av covid samt avhopp av projektledare.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Indikatorer

Jan-jul
2021

Jan-jul
2020

Jan-jul
2019

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)
(ökning)

85 %

84 %
(83 % på helår)

83 %
(83 % på helår)

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)
(minskning)

4019

4390
(8220 på helår)

4124
(6930 på helår)

Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)
(minskning)

15 796

12 931
16 136
(24 856 på helår) (25 255 på helår)

Antalet heltidsanställda har ökat något för varje år. Gällande mertid har vi minskat något, medan
övertiden har ökat, jämfört med samma period förra året.
Mål

Bedömning

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Kommentar:
Förvaltningen behöver fokusera på friskfaktorer, sådant som får medarbetare att trivas
och må bra, såväl hemma som på arbetet och som stimulerar till trivsel, utveckling och
prestation. För att nå målet säkrar vi uppföljning och åtgärder av medarbetarenkäten,
något som alla verksamheter arbetar aktivt med.
Pandemin har varit en påfrestning arbetsmiljömässigt, men riskanalyser, handlingsplaner
och åtgärder har kontinuerligt utarbetats med fokus på att förebygga negativa arbetsmiljökonsekvenser.
Förvaltningen bedöms ha förflyttat sig i positiv riktning mot målet.

Indikatorer
Korttidssjukfrånvaro, andel (%) (minskning)

Juni 2021

2020

3,0 %

3,6 %
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Att mäta korttidsfrånvaron nu under pandemin är svårt, då den delvis har ökat, men på andra håll
minskat p.g.a. de restriktioner som gällt och fortsatt gäller. Se mer under avsnittet sjukfrånvaro.
5.3 Ekonomi

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

Bedömning

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 procent vid mandatperiodens slut

Kommentar:
Koncernstyrkortet har tre mål inom ekonomiområdet, som inte är direkt nedbrytbara till
respektive verksamhet. Hälso- och sjukvården väljer ändå att arbeta med tre förvaltningsövergripande aktiviteter, och fyra indikatorer varav vissa även gäller andra aktiviteter:
minskat resande, som förvaltningen valt att lägga under mål 7 och resursplanering och
effektivare bemanning, som återfinns under mål 14.
Hög belastning under sommaren, personal som arbetat med vaccination och andra
pandemirelaterade arbetsuppgifter, har medfört att mycket hyrpersonal behövts tas in till
höga kostnader för att klara bemanningsbehovet. Indikatorn nedan visar att förvaltningen
är långt ifrån att nå målet om en budgetavvikelse för arbetskraftskostnader som är noll.
Men det som också måste tas i beaktande är att framför allt sommarperioden med en hel
del utomlänspatienter även genererat intäkter. Genom att bara titta isolerat på arbetskraftskostnader, ger en missvisande bild.
I det stora hela bidrar förvaltningen till en positiv förflyttning mot målen.
Indikatorer
SKRs uppföljning av behovsmodell kontra kostnad mäts i
delår och bokslut. Gapet ska minska med 30%
Budgetavvikelsen för arbetskraftskostnader (egen personal
och hyrpersonal) ska tillsammans vara 0.
Kostnader för personalresor i nivå med 2020.
Antalet leverantörer ska minska med 5 procent.

Aug 2021

2020

2019

Mäts vid årsskifte

-

-

Uppfylls inte

Uppfylls inte

Uppfylls inte

Uppfylls (ca 3
msek lägre)

3,7 msek

5,8 msek

Uppfylls (ca 6%
lägre)

1058 st.

1103 st.
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6 Kvalitetsberättelse
Även inom kvalitetsområdet har pandemin haft inverkan. Exempel på detta är att det inte
funnits möjlighet att i dialogform följa upp vissa verksamheters kvalitetsresultat eller att tid
för planering och genomförande av utvecklingsaktiviteter helt eller delvis försvunnit.
Kunskapsstyrning
Nationellt, regionalt och lokalt har ett system för kunskapsstyrning implementerats. Målet
är att senast aktuella kunskap ska finnas tillgänglig i samband med all vård. Inom ramen för
kunskapsstyrningen har ett flertal kunskapsstöd tagits fram bl.a. personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp, nationella vårdprogram, riktlinjer för hälso- och sjukvård samt
Nationellt kliniskt kunskapsstöd i primärvård. Ett antal nationella och regionala programområden har bildats inom samtliga verksamhetsområden i sjukvården. Ett övergripande
sjukvårdsregionalt samarbete har etablerats bl.a. genom Stockholm-Gotlands medicinska
råd (SGMR). Ett multidisciplinärt kunskapsstyrningsråd har etablerats i Region Gotland
med uppgift att bl.a. kommunicera kunskapsstyrningen och för att stödja verksamheternas
arbete med implementering.
Kvalitetsregister
Uppföljning av sjukvårdens kvalitetsregister med avseende på uppnådda medicinska
resultat visar att en stor andel av uppnådda resultat i Region Gotland ligger väl i nivå med
rikets medelvärden samt inom vissa områden även bättre. Inom en del områden når
Gotland dock inte upp till uppsatta kvalitetsresultat där förbättringspotential föreligger.
Inom några av dessa områden pågår långsiktiga förbättringsåtgärder där positiva resultat
har kunnat identifieras.
Samarbete med Kvalitetsteknik
Under året har dialog med enheten för Kvalitetsteknik, Uppsala Universitet påbörjats.
Detta har redan gett resultat i form av att studenter från Kandidatprogram i ledarskap,
kvalitet och förbättring har genomfört examensarbete på röntgenenheten.
Handlingsplan Patientsäkerhet
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020 om inriktning för handlingsplan för ökad
patientsäkerhet. På grund av pandemin har en förskjutning av tidsplanen varit nödvändig,
samtliga åtgärder inklusive uppföljning ska dock vara genomförda senast 2022. De delar i
handlingsplanen som haft bäst förutsättningar att bli genomförda under pandemin är de av
mer administrativ art, till exempel genomgång av befintliga relevanta dokument samt
utvecklingsarbetet av ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet. Detta utvecklingsområde täcker flera av aktiviteterna i handlingsplanen.
Till stor glädje har det trots pandemin varit möjligt att påbörja implementeringen av Gröna
korset. Det är en verksamhetsnära metod för daglig avstämning av identifierade risker och
vårdskador. T.ex. samlas personalen en kvart varje eftermiddag på en vårdavdelning eller
någon gång per vecka på en mottagning. Metoden skapar goda förutsättningar för
systematiskt förbättringsarbete och lärande i verksamheten, bidrar till att åtgärder följs upp
och utvärderas samt ökar delaktigheten bland medarbetarna.
Under våren har Gröna korset genomförts på pilotenheter i primärvård, psykiatri, somatisk
specialistvård och tandvård. Enheterna har deltagit i introduktionsutbildning samt ett
uppföljande seminarium. Några enheter är igång, andra har start planerad. Under hösten
ska breddinförandet av Gröna korset planeras för att sedan implementeras våren 2022.
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6.1 Inkomna synpunkter

Regionens e-tjänst ”Lämna dina synpunkter”.
Jan-aug
2021

Jan-aug
2020

Beröm

12

3

Förbättringsförslag

24

18

Klagomål

44

32

Övriga icke-kategoriserade

60

30

140

83

Summa totalt inkomna synpunkter

147 synpunkter inkom varav 7 omdirigerades till andra nämnder. Av de 140 som
hanterades av HSN var 48 (40) covid-relaterade, varav 12 gällde covid-infektion/
provtagning och resterande vaccination.
Den som skickar in en synpunkt anger själv kategori. För den handläggare som tar del av
synpunkten kan dock innehållet te sig annorlunda. Således fanns ett ”beröm” som var
benämnt så ironiskt att det egentligen var ett klagomål, och vissa av förbättringsförslagen
som snarare borde klassas som klagomål.
35 (26) skickades in anonymt (2020 års siffror inom parentes).
Beröm, exempel:
”Vill berömma en undersköterska som tog hand om min son på ett professionellt sätt när
vi kommit in för ett hundbett på handen! Min sons upplevelse av sjukvårdsvistelsen var
skrämmande först men efter mötet med undersköterskan gjorde besöket glatt, spännande,
roligt, och tryggt när han fick pröva hans springcykel. Jag som mamma är väldigt tacksam
för bemötandet av personalen i denna pandemin att faktiskt ha gott humör och orken till
att finnas för roliga upplevelser för att man skall känna sig trygg när man blivit hundbiten.
Ni är helt fantastiska alla som jobbar på akuten! Kan inte namnet på undersköterskan men
detta var kvällen den …”
Förbättring, exempel:
”Hej! Jag har funderat på det här med att man måste ta en lapp till centralkassorna genom
att trycka på en skärm. Även om den säkert torkas av med jämna mellanrum så känns det
märkligt att behöva göra det nu. Kösystem eller en sensorstyrd apparat där man bara
behöver svepa över med handen eller att en ny lapp kommer när någon tagit lappen innan
kanske vore ett alternativ?”
Klagomål gällande vård hanteras på samma sätt som andra klagomål framförda direkt till
vården. De registreras som vårdavvikelser i regionens avvikelserapporteringssystem för att
därefter analyseras och åtgärdas av berörda chefer. I den hanteringen ingår att ge en första
återkoppling till den som lämnat klagomål inom fem arbetsdagar.
7 Väsentliga personalförhållanden
2021 började som 2020 slutade, med ett väldigt högt tryck på vården på grund av
pandemin. Förutom att bemanna för covid-vården så startade i januari även arbetet med att
vaccinera mot covid-19. En pandemienhet etablerades och bemannas med extrapersonal
som till stor del består av pensionerade sjuksköterskor. Ett fantastiskt engagemang har
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gjort att vaccinationerna som genomförs i Visby, Fårösund och Klintehamn i väldigt stor
utsträckning utförs av extrapersonal, vilket innebär att personal inte behöver tas från
befintlig verksamhet.
Under året har utökad bemanning, både på sjuksköterske- och läkarsidan, krävts av flera
skäl som en konsekvens av covid; gravida medarbetare som inte kan vara i tjänst, det
fortsatta arbetssättet med dubbla flöden, dvs. en korridor för luftvägssjuka och en för ickeluftvägssjuka framför allt på akuten och i primärvården. Även inom labb-verksamheten ger
pandemin effekter i form av ökade provtagningsflöden.
2020-års organisationsförändring, med tillskapandet av den nya IMA-vården samt HIAplatser för att säkra tillgången på IVA-platser, kräver fortsatt mer personella resurser. Det
har inneburit en viss ökning av personal, men även krävt utbildning och kompetenshöjning
av befintlig personal.
En ökning av patienter som behöver vak har lett till viss ökad bemanning av extrapersonal
inom främst slutenvården.
Arbetet med att bemanna och säkra rätt kompetens har präglat den första delen av året.
Men det ökade behovet av vårdplatser under sommaren gjorde att ett redan ansträngt
bemanningsläget, framför allt på sjukhuset, blev väldigt kritiskt. Personalen har uppmanats
att ta extra pass, jobba dubbla turer för att undgå att ta in personal från sin semester. Större
delen av medarbetarna har dock fått, om de önskade, fyra veckors sammanhängande
semester.
Arbetet med löneöversynen för samtliga fack genomfördes under våren och sist ut var
GLF som blev klar i början på juli.
Under årets första sex månader har en del förändringar skett i förvaltningsledningen. En ny
primärvårdschef har börjat men också hunnit sluta. Beställarchefen har gått i pension och
den tidigare ekonomichefen har tagit den rollen och därmed har en ny ekonomichef
anställts.
Arbetet med organisationsförändring och kulturarbete, i den så kallade förändringsresan,
har fortsatt och några viktiga beslut har tagits under våren och försommaren:



Verksamhetsområdeschef för psykiatri ingår sedan den 1 juli 2021 i
förvaltningsledningen.
Resursområde öppen- och slutenvårdens enheter kommer att organiseras under
de opererande och medicinska specialiteterna.

Med stöd av resurser och kompetens från HR och ekonomi har ett arbete med strategiskt
hållbar bemanning påbörjats. Syftet är att utifrån verksamhetens behov och uppdrag arbeta
fram en ändamålsenlig bemanning. Fram till halvårsskiftet har följande verksamheter fått
stöttning i det arbetet: förlossningen, IVA och A-huset d.v.s. A2, A3 och A4. En
utvärdering av arbetets kvalitativa och kvantitativa effekter kommer inte kunna göras
förrän nästa år.
7.1 Personalvolym
Organisation: Hälso o sjukvårdsnämnd Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Antal anställda*
Juni 2021

Förändring mot
Juni 2020

Antal årsarbet enl anst Förändring mot
avtal** Juni 2021
Juni 2020
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Alla anställningsformer

1 650

64

1 600

72

Tillsvidare

1 406

58

1 366

59

246

7

234

13

Tidsbegränsad

*Antal anställda personer.
**Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

Antalet anställda ökade under senare delen av förra året, vilket rapporterades i årsbokslut.
Under perioden januari till juni 2021 har förvaltningen ökat med ett 30-tal
tillsvidareanställda. Ökningen är delvis kopplad till bemanning p.g.a. pandemin med t.ex.
öppning av HIA-platser på C4 Kardiologen och hemtagningen av 1177.
Inom resursområde öppen- och slutenvård har ökningen varit ca 15 anställda och då främst
sjuksköterskor men också några undersköterskor. Inom slutenvården finns fortsatt
vakanser men då mestadels på natten. Dessa tjänster är väldigt svåra att rekrytera till, vilket
gör att delar av dem täcks av hyrpersonal.
Inom den specialiserade öppenvården är det flera sjuksköterskor som är i pensionsåldern
och för att ersätta dem krävs längre utbildningsinsatser och långa introduktioner, vilket
innebär att personalen behöver en överlappning för att kompetensväxla på ett bra sätt för
verksamheten.
Att bemanna HIA-platser på C4 kardiologen är personalkrävande och under pandemin har
fler sjuksköterskor anställts och fler platser planeras även under hösten. IMA-platserna på
infektion har även lett till ökat antal anställda under delar av 2021.
Psykiatrin har ökat med en handfull tillsvidaretjänster men inte ökat när det gäller faktisk
arbetad tid, vilket delvis kan förklaras med att antalet visstidsanställda minskat och en ökad
sjukfrånvaro.
Även hemtagningen av 1177, som är en ny verksamhet för förvaltningen, bidrar till
ökningen av antal tillsvidareanställda.
Primärvården ökar något i antal tillsvidaretjänster, vilket bland annat beror på att Hemse
har utökat antal listade patienter, något som kräver mer personal. Tjänster som
primärvårdschef och chefssekreterare var under hösten 2020 vakanta men bemannades
under 2021 vilket gör att det ser ut som ökningar i underlaget. En helt ny tjänst för 2021 är
verksamhetsutvecklare.
Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla
anställnings- och löneformer

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jun 2021 Jan - Jun 2020
82 Hälso o sjukvårdsnämnd

Förändring

1 315

1 229

86

820 Förvaltningsledning

54

45

9

822 HSF Övergripande

7

1

7

1 041

991

50

78

76

1

135

116

19

823 Sjukvård
824 Tandvård
825 Primärvård

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/
frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.
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Antalet heltidsarbetare, d.v.s. den faktiskt arbetade tiden, har ökat med motsvarande 86
heltidsmedarbetare. Bakgrunden till det är dels ovan nämnda orsaker till ökningen av antal
tillsvidareanställda men i övrigt främst kopplade till bemanningen runt vaccinationer,
provtagning och andra pandemirelaterade tillkomna arbetsuppgifter.
Exempel på tillfälliga utökningar ses bl.a. på verksamhetsområde Hab/Rehab där
fysioterapeut tjänstgjort på lasarettet under helger vilket krävt extra personal.
Med heltidsresan ses en ökning av faktisk arbetstid då sysselsättningsgraden inom
kommunals avtalsområde har ökat. Fler väljer att arbeta heltid och alla nya tjänster
annonseras numera som heltidstjänster. Det är svårt att bedöma effekten fullt ut då det
samtidigt funnits ett ökat behov samt brist på personal under detta pandemiår.
Som tidigare beskrivits har hälso- och sjukvården ett stort behov av inhyrd arbetskraft.
Dessa resurser finns inte med i redovisningen ovan. Behovet av hyrsjuksköterskor finns
främst på vårdavdelningar men även inom primärvården och psykiatrin. Det finns ett
behov av läkare inom flera olika specialliter men framförallt finns ett stort behov inom
primärvården. Behovet av läkare har kostnadsmässigt legat på samma nivå under senare år
medan behovet av sjuksköterskor har ökat varje år de senaste åren.
7.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jun 2021
Jun 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

5.69%

6.71%

-1.01%

Kvinna

5.99%

7.27%

-1.28%

Man

4.30%

4.03%

0.27%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit
frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under
2020 (blå linje)

Under januari och februari låg sjukfrånvaron på en högre nivå än samma period 2020 men
från och med mars ligger kurvan mer i nivå med 2019, som får ses mer som ett normalt år,
än vad 2020 var. Dock har uttröttning och brist på återhämtning blivit vanligare som skäl
för korttidsfrånvaro, något som flera verksamheter vittnar om.
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Den totala sjukfrånvaron för januari 2021 till juni 2021 är på 5,7 procent och har sjunkit
med cirka 1 procent jämfört med samma period 2020. Jämfört med samma period 2019 är
årets sjukfrånvaro 0,1 procent lägre, trots pandemin.
När det gäller fördelningen mellan män och kvinnor så har kvinnorna lägre sjukfrånvaro
2021 jämfört med 2020 men också jämfört med 2019 då sjuktalet var 6,2 procent för
kvinnorna. Männens sjukfrånvaro ökar och bakom det ligger att sjuktalet inom öppen- och
slutenvård ligger på 9,7 procent. Andelen män är få inom verksamheten och en eller två
längre sjukskrivningar påverkar utfallet mycket och därmed kan inga slutsatser dras utifrån
detta.

Sett till enskilda individers sjukfrånvaro kan vi se att 23 procent av medarbetarna
(tillsvidare- och provanställda) inom hälso- och sjukvården inte har någon registrerad
sjukfrånvaro alls under de senaste 12 månaderna (aug 2020- juli 2021). 42 procent av
medarbetarna har för samma period någon form av sjukfrånvaro registrerad, men den
understiger regionens målgräns på 4,5 procent. 36 procent av medarbetarna har för
perioden en frånvaro som överstiger 4,5 procent.

Sett till olika verksamheter, är mönstret detsamma i de flesta fall. Det som avviker mest är
förvaltningsledningen med mycket högre andel medarbetare utan sjukfrånvaro vilket kan
förklaras av att dessa medarbetare har möjlighet att arbeta på distans, inte jobbar natt m.m.
Sammantaget kan konstateras att merparten av hälso- och sjukvårdens medarbetare är
friska så till vida att de har en sjukfrånvaro under regionens målvärde på 4,5 procent eller
ingen sjukfrånvaro alls.
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Grafen ovan illustrerar sjukfrånvaro dag 1-14 i staplar och den totala sjukfrånvaron i linje.
Toppen i mars/april 2020 kan troligen förklaras av borttaget av karensdagen. I övrigt liknar
åren varandra förutom januari och februari där sjukfrånvaron var högre 2021 än 2020 vilket
förklaras av pandemin.
8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari till augusti är drygt 4,3 miljoner bättre
än budget. Förvaltningen har genom pandemin haft höga intäkter och bidrag för att täcka
de extraordinära kostnader som uppstår. Intäkterna avviker positivt mot budget med cirka
+94,7 miljoner eller 20,5 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med ca -90,3
miljoner eller 5,4 procent, mycket som en följdeffekt av pandemin.

Utfall, trend och resultat mot budget. Siffror avviker något mot tabeller nedan vilket beror på vilka konton som är inkluderade i urvalet.
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8.1.1 Intäkter

För perioden januari-augusti har hälso- och sjukvården höga intäkter och bidrag både
jämfört mot budget, +94,7 miljoner, men även jämfört mot samma period föregående år,
+123 miljoner. Ett område står ut mer tydligt, bidrag och ersättningar relaterat till
pandemin. Vi ser även en positiv utveckling av intäkter inom tandvården jämfört med
föregående år, så även intäkter för vård såld till andra regioner.
Av de bidrag som förvaltningen fått för 2021, 286 miljoner, är ersättningar relaterat till
pandemin en stor del, cirka 108 miljoner. Totalt har bidragen ökat med 86 miljoner, eller 43
procent, jämfört mot föregående år. I förhållande till innevarande års budget avviker
bidragen positivt med 98,1 miljoner eller 52 procent.
Under 2021 har antalet utomlänspatienter som blivit vårdade på Gotland ökat jämfört med
föregående år men är i nivå med 2018 och 2019 för såväl slutenvården som öppenvården.
Intäkter från andra regioner har för perioden ökat med 12 miljoner jämfört med samma
period föregående år eller 2,2 miljoner jämfört mot innevarande års budget.
8.1.2 Kostnader

Utfall för resp. kostnadsposter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalkostnader avviker för perioden med -2,1
miljoner mot budget, eller 0,3 procent. Av personalkostnaderna på 766 miljoner är cirka 20
miljoner hänförbart till pandemin. Mycket personal har arbetat med covidrelaterad vård,
men även andra verksamheter har haft behov av mycket resurser till följd av pandemin, ex.
provtagning och dess uppföljning samt vaccinationer. Övriga förvaltningar i regionen har
efter överenskommelse belastat hälso- och sjukvårdsförvaltningen med sina personalkostnader och övriga kostnader för vaccinationsarbetet. Detta eftersom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen får vaccinationsersättningen från staten. Exklusive personalkostnader relaterat till pandemin, som är obudgeterat, visar hälso- och sjukvårdsförvaltningen på ett positivt utfall för personalkostnader.
Jämfört mot budget avviker kostnaden för inhyrd personal med -51,8 miljoner. Viktigt att
komma ihåg är att förvaltningen budgeterar för merkostnaden och att det därmed finns en
del i budget för personalkostnader som uppstår vid vakanser som ska medfinansiera
kostnaden för inhyrd personal.
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Sommarperioden har likt tidigare år inneburit ett stort behov av extrapersonal där stor del
bestått i inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd personal är dock i nivå med samma period
föregående år. Sett till fördelning mellan läkare och sjuksköterska är även den fördelningen
densamma även om den historiska trenden visar att framförallt behovet av inhyrda
sjuksköterskor ökat, se bild nedan.

Ovan, kostnadsutveckling för inhyrd personal jan-aug. Blå yta= läkare, orange= ssk.

Hälso- och sjukvårdens kostnader för läkemedel är lägre än budget och visar på ett positivt
resultat på ca 5,6 miljoner för perioden. Mer specifikt är det förvaltningens läkemedelsrabatter som avviker positivt mot budget med, cirka 3 miljoner. Läkemedel inom förmånen
avviker positivt med 2,3 miljoner och rekvisitionsläkemedel avviker positivt med 0,7
miljoner. Trenden är dock fortsatt stigande kostnader och Region Gotlands kostnader för
läkemedel är fortsatt högst i landet per innevånare vilket innebär att statsbidraget för
läkemedel inte täcker våra kostnader.
Utomlänsvården för hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett negativt resultat med 13,5
miljoner eller 6 procent. I utfallet finns utomlänsvård för covidpatienter som uppgår till
18,7 miljoner. Här finns extremt dyra covid-vårdtillfällen. Exklusive vårdtillfällen relaterat
till pandemin har förvaltningen ett positivt resultat på 5,2 miljoner. Region Gotland har fått
statligt bidrag för covidvård utförd t.o.m. juni på totalt cirka 10 miljoner, detta täcker den
del av kostnaden förvaltningen haft för samma period men vårdtillfällen därefter är
ofinansierade.
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Utfall för respektive område

Störst kostnadsavvikelser har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom den somatiska
specialistvården. Där avviker kostnader negativt för perioden med 72,6 miljoner eller 8,5
procent. Det som avviker mest är kostnader för inhyrd personal, 40,5 miljoner vilket till
stor del beror på att det inte budgeteras i verksamheten utan centralt i förvaltningen.
Utöver detta är det kostnader för utomlänsvård som till största del ligger inom den
somatiska specialistvården och avviker med 16,4 miljoner och till stor del förklaras av
kostnad för vård av covidpatienter, cirka 15,1 miljoner. Viktigt att känna till är att den
somatiska specialistvården har fått kompensation för merkostnader för covid som finns
som intäkt/bidrag. Ser vi till både intäkter och kostnader har de istället en negativ avvikelse
mot budget som minskar till 47 miljoner.
Avvikelsen inom HSF övergripande är helt relaterade till pandemin där smittskyddsverksamheter och vaccinationsuppdrag finns. Även dessa extraordinära kostnader finns det
intäkter och bidrag för.
Primärvården har fortsatt stora problem med läkarbemanningen som resulterat i en negativ
avvikelse på kostnadssidan. Fortsatt många vakanser bland läkare vilket resulterat i mycket
inhyrd personal. Totalt är det kostnaden för inhyrd personal på cirka 16,5 miljoner. Av
detta täcks cirka 7,5 miljoner av vakanser.
Inom hälso- och sjukvården pågår flertalet initiativ för att minska kostnader och kostnadsutveckling. Sen tidigare år pågår kontinuerlig genomlysning kring läkemedel där det även
finns tydliga mål. Regionen deltar i diverse nätverk, projekt och upphandlingar som syftar
till att minska kostnader på sikt, allt från utomlänsvård till kostnader för inhyrd personal.
Förvaltningen har initierat ett arbete för att utveckla produktionsuppföljningen i relation till
den finansiella uppföljningen, detta för att skapa bättre beslutsunderlag och identifiera
förbättringsområden. Under året har även genomlysning av bemanning påbörjats,
”Strategiskt hållbar bemanning” vars syfte är att optimera bemanning utifrån verksamhetens behov, samt säkra att våra avtal följs fullt ut.
Utöver detta har förvaltningen stora utmaningar framöver. Funktioner m.m. som skapats
till följd av pandemin måste avvecklas. Kompetensbrist som idag löses med dyra
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hyrlösningar kan inte fortgå. Sammantaget måste förvaltningen jobba med kostnadseffektiviseringar för att kunna ha en ekonomi i balans.
Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget
Jan - Aug 2021

Utfall
Jan - Aug 2021

Avvikelse
Jan - Aug 2021

Utfall
Jan- Aug 2020

-1 205 702
461 736

-1 201 744

3 958

-1 153 834

556 054

94 318

433 023

51 092

46 374

-4 719

41 557

Statsbidrag

188 020

286 082

98 062

199 766

Försäljning vara/tjänst

116 518

117 486

968

98 896

Intern resursfördelning

92 020

91 445

-575

84 057

Övriga intäkter

14 086

14 667

581

8 746

-1 667 439

-1 757 799

-90 360

-1 586 857

Personal

-763 793

-765 910

-2 117

-702 473

Köp av tjänst

-134 810

-199 627

-64 817

-165 485

Köp huvudverksamhet

-216 197

-229 809

-13 613

-202 131

Förbrukn. mtrl

-251 905

-263 084

-11 179

-243 604

Lokaler

-91 117

-95 142

-4 025

-85 988

Avskrivn. internränta

-16 249

-17 021

-771

-15 514

-110 207

-108 492

1 715

-100 703

-83 161

-78 713

4 448

-70 959

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista
kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling per kostnadsslag

Kostnadsökningen jämfört mot samma period föregående år är cirka 170,9 miljoner eller
10,8 procent. Det kan betraktas som högt. 2020 jämfört mot 2019 hade en kostnadsökning
på 5,2 procent. Tar vi bort kostnader som kan relateras till pandemin är kostnadsökningen
istället cirka 104,3 miljoner eller 6,7 procent.
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Ser vi till intäkter och bidrag finns det en intäktsutveckling på +123,5 miljoner eller 28,5
procent vilket även detta kan betraktas som en kraftig utveckling. Exklusive bidrag och
intäkter för pandemin är intäktsutvecklingen +28,2 miljoner eller 6,9 procent vilket även
det är högt och förklaras till stor del av intäkter från andra regioner, tandvård m.m.
Viktigt när man ser till nettokostnadsutveckling är att se om det finns någon relation mellan
kostnader och intäkter. Ett tydligt exempel är kostnader relaterat till pandemin som
påverkar förvaltningens kostnader i mycket stor utsträckning och driver för 2021 på
kostnadsutvecklingen. Men det finns samtidigt intäkter och bidrag som kompenserar för
detta. Samma sak gäller vid jämförelse mot budget.
Det som avviker lite mer och som har stor ekonomisk betydelse är personalkostnader.
Personalkostnadsutvecklingen har under senare år varit relativt hög, vården kräver fler
anställda och innevarande år har pandemin starkt bidragit till ökningen av
personalkostnader. Förvaltningen är även klar med årets lönerevision. Inom samtliga
avtalsområden har utfallet landat inom avtalets ramar. Förutom revisionen har
förvaltningen fått extra medel till områden regionen valt att satsa på för att öka
attraktiviteten i vissa yrken.
Utomlänsvård och analyskostnader är även det två typer av kostnader som påverkas
mycket av pandemin. Inom övriga kostnader som ökar jämfört mot föregående år är det
ersättningar till andra och upphandlade vårdaktörer som ex. privata vårdcentraler. Där
finns även kostnadsökningar för lokaler, sjuktransporter m.m.
Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-1 201 744

-1 153 834

-47 910

4%

556 054

433 023

123 032

28%

46 374

41 557

4 816

12%

Statsbidrag

286 082

199 766

86 316

43%

Försäljning vara/tjänst

117 486

98 896

18 590

19%

Intern resursfördelning

91 445

84 057

7 389

9%

Övriga intäkter

14 667

8 746

5 921

68%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

-1 757 799

-1 586 857

-170 942

11%

Personal

-765 910

-702 473

-63 437

9%

Köp av tjänst

-199 627

-165 485

-34 142

21%

Köp huvudverksamhet

-229 809

-202 131

-27 678

14%

Förbrukn. mtrl

-263 084

-243 604

-19 480

8%

Lokaler

-95 142

-85 988

-9 154

11%

Avskrivn. internränta

-17 021

-15 514

-1 507

10%

-108 492

-100 703

-7 789

8%

-78 713

-70 959

-7 754

11%

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och
fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.
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8.3 Pandemin, ekonomiska konsekvenser

Tabellen visar intäkter och kostnader för hela 2020 samt för perioden jan-augusti för 2021.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti,
enbart för pandemin uppgår till drygt 28 miljoner. Intäkter består av bidrag, där de största
delarna var till uppstart av vaccinationsuppdraget och de investeringar som behövdes.
Därutöver har hälso- och sjukvården får bidrag till covid-vård under första halvåret, cirka
10 miljoner. Dock är den totala kostnaden för covid-vård betydligt högre. Som nämnts
tidigare i rapporten och som även syns i bild nedan så uppgår utomlänsvård för covidpatienter till cirka 19 miljoner för perioden. PCR-tester har gett stora intäkter till Region
Gotland. Det finns även kostnader för dessa PCR-tester i form av analyser, personalkostnader m.m. men täckningsbidraget är positivt. Vaccinationen ger dels ersättning för
varje genomförd vaccination, 275 kr, men även ersättning för hur vaccinationen fortskrider
där regionen hittills fått ersättning på cirka 1,6 miljoner för att ha nått det första
vaccinationsmålet, >80% av personer över 65 år har blivit vaccinerade.
Totala kostnader relaterat till pandemin för perioden januari- augusti uppgår till 89,6
miljoner. Största kostnaderna står analyser för vilket är kostnaden för analys av PCRprover. Personalkostnader är för personal på vårdavdelningar m.m. men även för
vaccinationer. I personalkostnaden för vaccination som uppgår till cirka 7,1 miljoner finns
kostnader för personal från samtliga förvaltningar som under året jobbat med
vaccinationsuppdraget.
Övriga kostnader är t.ex. kostnader för externa aktörers insatser inom vaccination m.m.
Förvaltningens bedömning är att de faktiska kostnaderna för pandemin är mycket högre än
vad som framgår i ekonomisystemet. Det är svårt att fånga upp alla direkta kostnader fullt
ut. Det finns även stor mängd av overheadkostnader som inte heller ingår i redovisningen.

Bilden visar förvaltningens kostnader för pandemin 2021.
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8.4 Årsprognos

2021 års prognos för hälso- och sjukvården ligger i nivå med budget. I det finns för intäkter
större positiva avvikelser där statsbidragen är de som avviker mest mot budget i prognosen.
Hälso- och sjukvården har under innevarande år fått mycket intäkter och bidrag för
pandemin i allt från finansiering av vård av covidpatienter, till prover till vaccinationer.
Intäkter såväl som kostnader för pandemin är inte budgeterat vilket därmed leder till större
avvikelser i prognosen jämfört mot budget. Inte bara på intäktssidan utan även kostnader.
Inom kostnader finns störst avvikelser för inhyrd personal. Där är det främst inom den
somatiska specialistvården, psykiatrin och primärvården som prognosen pekar på ett behov
över budget och värde av vakanser. Verksamheten har svårt att rekrytera och dyra lösningar
med inhyrd personal blir tydligt i prognosen.
Prognosavvikelsen för personal är även den kopplad till pandemin. Hälso- och sjukvården
har haft mycket extra resurser för pandemin, allt från smittspårning till vaccination. Andra
förvaltningar har även flyttat personalkostnader relaterat till vaccination till hälso- och
sjukvården vilket då påverkar avvikelsen mot budget.
Andra kostnadsposter som avviker prognos jämfört mot budget är kostnader för
sjukvårdsmaterial och analyskostnader. Även båda dessa kostnader är relaterade till och
avvikelsen påverkas av pandemin.
Trots ett par dyra utomlänsvårdstillfällen, även dessa relaterade till pandemin, är prognosen
för utomlänsvård bättre än budget. Även kostnader för läkemedel pekar mot en prognos
som är bättre än budget.
De områden som enligt prognos har störst avvikelser är den somatiska specialistvården
med en prognos på cirka 77 miljoner sämre än budget. Större avvikelser i prognos jämfört
mot budget finns inom infektions- och lungsjukvård, cirka 22 miljoner, vilket är covidrelaterat, men även öppen- och slutenvårdsenheterna har prognoser som avviker mycket
mot budget, cirka 34 miljoner. Inom öppen- och slutenvårdsenheterna är det relaterat till
hyrpersonal.
Primärvården har en prognos som pekar mot ett negativt resultat på 16,5 miljoner sämre än
budget, vilket är i samma nivå som föregående prognos. Här är underskotten till
övervägande del kopplade till behov av inhyrda läkarresurser.
Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 821 038

-1 821 038

0

-1 758 727

678 971

781 170

102 199

731 207

76 646

73 336

-3 310

65 779

Statsbidrag

282 047

383 286

101 239

374 628

Försäljning vara/tjänst

161 103

170 220

9 117

148 453

Intern resursfördelning

138 044

133 744

-4 300

130 169

21 131

20 584

-547

12 179

KOSTNADER

-2 500 009

-2 602 208

-102 199

-2 489 935

Personal

-1 127 548

-1 134 942

-7 394

-1 064 077

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
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Köp av tjänst

-202 231

-292 444

-90 213

-277 197

Köp huvudverksamhet

-342 988

-337 487

5 501

-331 438

Förbrukn. mtrl

-377 882

-385 280

-7 398

-382 509

Lokaler

-136 689

-137 263

-574

-129 407

-24 369

-26 543

-2 174

-23 678

Intern resursfördelning

-165 326

-164 519

807

-154 575

Övriga kostnader

-122 975

-123 730

-755

-127 052

Avskrivn. internränta

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även
föregående års redovisade intäkter och kostnader.

8.5 Investeringsutfall och prognos

Hälso- och sjukvården kommer under 2021 använda samtliga tilldelade medel i
investeringspotten. Däremot kommer stora delar av de enskilda projekten att begäras
kompletteras till 2022.
8.1.1 Pott för medicinskteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre ombyggnationer

Maskiner och inventarier
Hälso- och sjukvården gör tillsammans med Region Stockholm samordnade upphandlingar
fortlöpande. Samordnade upphandlingar resulterar oftast i ramavtal som sträcker sig över
fyra år. Upphandlade ramavtal underlättar investeringsplaneringen både på kort och på lång
sikt.
Samarbetet med Region Stockholm är även ett effektivt sätt att hushålla med resurser både
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen men också för upphandlingsstödsenheten på
regionstyrelseförvaltningen.
Hälso- och sjukvården genomför även upphandlingar i egen regi med stöd av
upphandlingsenhetens upphandlare eller upphandlare från det upphandlade företaget
Ecenea. Upphandlingar i egen regi görs när möjlighet inte finns till samordnad upphandling
med Region Stockholm samt när behoven skiljer sig åt.
Några större investeringar som genomförts under 2021 är bl.a. blododlingsinstrument,
koagulationsinstrument, transrektalt ultraljud, ultraljud för kardiologi och övervakningsmonitorer MR miljö.
Inventarier i lokaler
Löpande utbyte och anskaffning av inventarier/möbler som hör samman med lokaler har
skett enligt plan. Året har fortsatt präglats av covid-19 och verksamheterna signalerar stort
behov av utbyte av möbler, som idag har textilklädsel, till klädsel som tål ytdesinfektion och
att möbeln består av icke poröst material. Kraven som funnits även tidigare har fått stort
fokus under pandemin. Stora delar av behovet har inte kunnat genomföras p.g.a. budgetutrymmet utan kommer att hanteras planerat inom de närmsta åren.
Under året har merparten av inventarier/möbler kopplat till mindre ombyggnadsprojekt
nyttjats till barnavårdscentralen, centrala barnhälsovården och delar av barnmorskemottagningen. Andra exempel på anskaffning av inventarier/möbler är till ätträning på
BUP, 1177, IVA-central samt personalrum på onkolog/hematologmottagning.
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Budgetmedel kopplat till inventarier/möbler är vid delåret fullt utnyttjat.
Mindre ombyggnationer
Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhetsförändringar. I år har medel gått till återställande och förändringar i lokaler
efter reservkraftsprojektet, arbetsmiljöåtgärder på intensivvårdscentralen samt mindre
åtgärder såsom aktiveringslister etc 1 miljon av årets budget är avsatt till åtgärder för
tandteknikerlaboratoriet på mun- och käkcentrum. Projektet löper över två år med en
budget på 2 miljoner.

8.1.2 Investeringar budgeterade som egna projekt

Skelettundersökningsutrustning
Under 2020 och 2021 har upphandling pågått av två stycken skelettundersökningsutrustningar till röntgenavdelningen. Pandemin har gjort projektet till del svårarbetat både
vid marknadsundersökningen och vid utvärdering av inkomna anbud. Utvärderingen är
genomförd och avtal har slutits med leverantör. För att installationen ska vara möjlig krävs
en mindre ombyggnation i lokalerna. Då verksamheten inte kan vara utan de båda
utrustningarna. Samtidigt planeras en utrustning vara utbytt under senare delen av 2021 och
den andra utrustningen byts ut första kvartalet 2022.
Cirka 4 miljoner kommer därmed att begäras kompletteras över till 2022.
Patientkallelsesystem
Projektet gällande patientkallelsesystemet har initierats under senvåren 2021. Det är ett
omfattande projekt som kräver en nogsam planering. Förvaltningens bedömning är att inte
någon del av projektet kommer att vara genomfört under 2021 utan även denna budget
kommer att begäras kompletteras till 2022.
Tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner
De budgeterade 15 miljoner som avser etablering av paviljonger, kommer inte komma till
stånd under 2021, varför cirka 14 miljoner kommer att begäras kompletteras över till 2022.
Ersättningslokaler för mottagningsverksamheten för opererande specialiteter samt
administrativa arbetsplatser, jour-rum etc. planeras vara i paviljonger. Rumsfunktionsprogram har genomförts med mottagningsverksamheterna. Under året har en upphandling
av hyra av paviljonger genomförts med resultatet att ett enda anbud inkom som inte
uppfyllde de behov som definierats och samtidigt var mycket kostsamma. Utredning
genomfördes och bedömningen blev att en ny upphandling av köp av paviljonger vore mer
ekonomiskt fördelaktigt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför begärt tilläggsbudget för
investering i köp av paviljonger med 70 miljoner. I skrivande stund inväntas beslut av
regionfullmäktige för att direkt efter detta kunna gå ut i ny upphandling.
Ombyggnation av akutmottagningen
Under de år det tar att utreda och eventuellt besluta samt genomföra Nya Akuten behöver
verksamheten utökade lokaler och vissa ombyggnationer för att minska delar av den
problematik som finns med nuvarande lokaler. Programhandling för akutverksamheten
inklusive ianspråktagna lokaler där mottagningsverksamhet för opererande specialiteter
finns idag har genomförts under året men behöver justeras, dels p.g.a. förankringsarbete
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som pågår kring de vårdnära administrativa arbetsplatserna dels ta tillvara erfarenheter från
pandemin och sommaren 2021.
För att akutmottagningen skulle klara sommaren 2021 såg förvaltningen en möjlighet att
snabba på inflyttningen av barnavårdscentralen (BVC) på Korpen, etapp 1 i projekt
Korpen 123, vilket möjliggjorde att barnmorskemottagningen (BMM) kunde flytta in i de
lokaler som BVC lämnade på Korpen. I BMM:s lokaler på lasarettet flyttade ortopedmottagningen in en vecka i juli efter att lokalåtgärder utförts i all hast. För detta ska 2
miljoner föras över till teknikförvaltningen. Ortopedmottagningens lokaler har sedan delats
upp mellan akutmottagningen och kirurg/urologmottagningen som också är i behov av fler
rum då delar av rummen tagits i anspråk av akutmottagningen p.g.a. dubbla patientflöden i
och med covid-19. Genomförandet av ovanstående valde förvaltningen att kalla för ”fyra
flyttar”.
I budget är det avsatt totalt 8 miljoner för ombyggnationen, således kommer hälso- och
sjukvården att begära att cirka 6 miljoner kompletteras över till 2022.
Inventarier till akutmottagningen
När paviljongslösningen finns på plats så att verksamhet kan flyttas ut och akutmottagningen byggas om enligt ovan kommer även inventarier att köpas in. Detta sker
dock inte förrän övriga steg genomförts. Budgeten som är avsatt för inventarier till
akutmottagningen om 7 miljoner kommer därmed att till största del begäras kompletteras
över till 2022.
Ombyggnation bårhuset
Ombyggnation av bårhuset i Visby är mycket angeläget. Beställning är gjord till
teknikförvaltningen men projektet har ännu inte startats. Bedömningen är att
ombyggnationen inte kommer att vara genomförd under 2021 utan de budgeterade 3
miljonerna kommer att begäras kompletteras till 2022.
8.1.3 Projekt överlämnade till teknikförvaltningen

Korpen 1,2,3
Omfattar 3 etapper och etapp 1, lokaler för barnavårdscentral, centrala barnhälsovården
och delar av barnmorskemottagningen, är klara och inflyttning skedde i början av juni.
Etapp 2 avser anpassningar för VC Wisby Söder. Där har en förstudie genomförts och en
hel del verksamhetsbeslut och inriktningar behöver tas innan etapp 2 kan genomföras.
Förvaltningen går därför nu vidare med etapp 3 där slutskedet av projektering pågår.
Beslut från teknikförvaltningen om att göra underhållsarbeten samtidigt, överenskommen
budgetfördelning HSF/TKF med 60/40 procent av totala projektkostnader.
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Produktionsstatistik

På hemsida finns ett stort antal resultat som uppdateras varje månad:
www.gotland.se/hsfstatistik
Tillgänglighet
Kontakt med primärvården samma dag

Nationell mätning telefon primärvård våren 2021
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Fig 1. Nationell mätning av telefontillgängligheten (d v s kontakt samma dag) inom primärvården
våren 2021, vid de sex vårdcentralerna i Region Gotland.
Källa: PEV
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Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården

Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården
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Fig 2. Medicinsk bedömning inom tre dagar inom Primärvården under en period av sju månader år
2021, fördelat på de sex vårdcentralerna (såväl i privat som offentlig regi).
Källa: PEV
Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Under perioden januari till juli 2021 var andelen väntande inom 90 dagar i riket i genomsnitt
71 % och på Gotland 65 %.
Måluppfyllelse vårdgaranti (andel väntande inom 90 dagar)
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Fig 3. Besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar, år 2021 under de sju första
månaderna.
Källa: PEV
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Behandling påbörjade/genomförda operationer inom 90 dagar

Under perioden januari till juli 2021 var andelen väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar i
riket i genomsnitt 53 % och på Gotland 85 %.
Måluppfyllelse vårdgaranti (andel väntande inom 90 dagar)
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Fig 4. Påbörjad behandling alt genomförd operation inom 90 dagar
Källa: PEV
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Fig 5. Antalet läkarbesök under perioden 2018…2021, perioden januari…augusti
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Förändringen av antalet läkarbesök 2021, egen o privat regi
Läkarbesök

Förändring sedan jan-aug 2020 (%)

Primärvård, totalt
Egen regi
Privata VC
Jour
Somatisk sjukhusvård inkl privat
njursjukvård
Privat njursjukvård
Psykiatri
Privatläkare

-2 %
+2 %
-9 %
+1 %
+6 %
-15 %
-8 %
-13 %

Tabell 1. Den relativa utvecklingen av antalet läkarbesök inom Primär-, somatiska och
psykiatriska vården, såväl i offentlig som privat regi under 2020 och 2021 (januari…augusti).
Källa: E-hälsa/MiT, exkl raden ”Privatläkare”
Antalet fysiska läkarbesök i primärvård totalt har minskat. Inom primärvården har dock
verksamhet i egen regi ökat något (+2 %) medan de privata vårdcentralerna har minskat med
9%.
Antalet fysiska läkarbesök i njursjukvård har minskat drastiskt med 15 %.
Under de åtta första månaderna 2021 har de fysiska läkarbesöken inom psykiatrin minskat
med 8 %.
Antalet läkarbesök hos privatläkare har minskat kraftigt (-13 %).
Besök hos övriga yrkesgrupper
Övriga besök, egen regi:

2021: 128 075 st
2020: 112 095 st
2019: 129 478 st
2018: 128 074 st
Tabell 2. Antalet besök hos övriga yrkesgrupper inom primärvården, somatisk vård, psykiatrisk
vård, trygghetspunkter samt äldresjukvårdsteam.
Källa: E-hälsa/MiT
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Distanskontakter, egen regi, samtliga yrkesgrupper
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Fig 6. Antalet Distanskontakter, 2020 och 2021 via brev, telefon eller video.
Källa: E-hälsa/MiT
Antal Distanskontakter (för samtliga yrkesgrupper) i egen regi har minskat med 49 % under
augusti jämfört med samma månad föregående år.
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Besök vid akutmottagningen

Fig 7. Totalt antal besök vid akutmottagning under perioderna 2018…2021 (januari…augusti),
fysiska besök inklusive provtagning. Under de första åtta månaderna år 2021 ökade antalet besök
med cirka 6 % jämfört med samma månader 2020.
Källa: E-hälsa/MiT
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Fig 8. Antalet patienter och besök hos tandläkare och tandhygienist vid Folktandvården
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Tandvården, tandläkare o övrig personal
FTV Gotland, tandläkare och
tandhygienister

Förändring sedan jan-aug 2020 (%)

Antal besök

+0,3 %

Antal patienter

-0,2 %

FTV Gotland, övrig personal
Antal besök
Antal patienter

2021, antal
4 964
4 696

Tabell 3. Utvecklingen av antalet besök och patienter, samt antalet besök hos övrig personal inom
Tandvården under 2021.
Vad gäller antalet besök hos tandläkare och tandhygienister var det något fler som genomfördes
under perioden jämfört med samma period 2020.
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Besök vid trygghetspunkter

Fig 9. Antalet besök vid Trygghetspunkter under årets första åtta månader under perioden
2018…2021. Under 2021 har antalet besök ökat med cirka 12 %.
Källa: E-hälsa/MiT
Som framgår av figuren ökade antalet besök vid trygghetspunkter med cirka 12 % under 2021.
Den i särklass största åldersgruppen utgjordes av individer i åldersintervallet 68…79 år.
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Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid inom somatisk vård

Fig 10. Vårdtillfällen och vårdtid inom den somatiska vården under årets första åtta månader
2018…2021. Under 2021 ökade antalet vårdtillfällen med cirka 11 % och vårdtiden med
cirka 9 %.
Källa: E-hälsa/MiT

Fig 11. Medelvårdtiden inom den somatiska vården under årets åtta första månader under
perioden 2018…2021. Under 2021 har vårdtiden minskat något, med knappt 2 %.
Källa: E-hälsa/ MiT

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tomas Larsson, verksamhetscontroller

Bilaga till Delårsrapport 2
Rev 2021.09.15

Vårdtillfällen och vårdtid inom psykiatrisk vård

Fig 12. Vårdtillfällen och vårdtid inom den psykiatriska vården. Den vertikala axeln anger vårdtid
(röd) med enheten dygn respektive antalet vårdtillfällen med enheten styck. Under senaste året
minskade antalet vårdtillfällen med cirka 3 % medan vårdtiden ökade med cirka 10%.
Källa: E-hälsa/MiT

Fig 13. Medelvårdtiden under årets första åtta månader under perioden 2018…2021. Under 2021
ökade medelvårdtiden med hela 35 %.
Källa: E-hälsa/MiT
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Operationer

År

Antal ÖV

Antal SV

Totalt

Andel ÖV

2018

3 119

1 472

4 591

67,9%

2019

3 335

1 361

4 696

71,0%

2020

3 173

1 204

4 377

72,5%

2021

2 643

1 489

4 132

64,0%

Tabell 4. Antalet operationer inom Öppen vård (ÖV) respektive Sluten vård (SV) under perioden
2018…2021
Källa: E-hälsa/MiT
Under 2021 har antalet planerade operationer minskat med cirka 6 % sedan föregående år.
Genomsnittlig vårdtyngd (Medel-DRG)

Medel-DRG
Somatisk slutenvård

Antal besök

Total

Besök DRG-satta
7040

Psykiatrisk slutenvård Antal besök
Total

Besök ej DRG-satta
6753

Besök DRG-satta
527

Prognos ej DRG-satta Medel DRG

287

Besök ej DRG-satta
496

224,09

Prognos ej DRG-satta Medel DRG
31

19,60

Summa DRG

0,78

0,63

Tabell 5. Måttenheten Medel- DRG (= Diagnos Relaterad Grupp) under 2021.
Källa: E-hälsa/MiT

5 272,8

Summa DRG
313,6
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Antal listade individer per vårdcentral

VC Hemse
VC Slite
VC Wisby Söder
VC Visby Norr
VC Unicare
VC Visby Visborg

9 324
4 941
13 588
12 966
8 662
6 854

Tabell 6. Antalet listade individer vid respektive vårdcentral under augusti 2021, såväl inom
offentlig som privat regi. Totalt var 56 335 individer listade vid någon vårdcentral.
Källa: E-hälsa/ MiT
1177 vårdguiden/sjukvårdsrådgivning
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Januari

Februari

Mars

April
2019

2020

Maj

Juni

Juli

Augusti

2021

Fig 14. Antalet telefonsamtal per månad till 1177 Vårdguiden och sjukvårdsrådgivning under
perioden 2019… 2021.
Totalt är antalet samtal under augusti 2021 högre än motsvarande period 2020.
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Ambulans och luftburna transporter
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Fig 15. Fyra typer av ambulansärenden under åren 2018…2021
Antalet ärenden inom ambulansverksamhet var för januari till augusti 2021 5 884 stycken, det vill
säga en 12-procentig ökning jämfört med samma period 2020. Antalet ärenden med
utomlänspatienter var för perioden 2021 cirka 63 % jämfört med samma period 2020.
Ambulans

Ambulansområde

Antal prio-1
2020 (st)

Antal prio-1
2021 (st)

Fårö o Gotska Sandön
70
Norra Gotland
247
Mellersta Gotland
1 286
Södra Gotland
553
Storsudret
22
*) avser uppdrag antingen med ambulans eller med helikopter.

90
316
1 430
586
29

Mediantid från
tilldelat uppdrag
till framme 2020*
33 minuter
22 minuter
9 minuter
20 minuter
27 minuter

Mediantid från
tilldelat uppdrag
till framme 2021*
32 minuter
22 minuter
9 minuter
22 minuter
32 minuter

Tabell 7. Antalet ambulansuppdrag samt mediantiden, perioderna 2020 och 2021 för olika
områden.
Källa: Beställningsenheten
Insatstiderna har ökat. Målet att 95% av prio-1-ärenden skall nås inom 30 minuter nås dock inte.
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Ambulans med flygplan eller helikopter

2018
jan-aug
Antal flygtimmar med ambulanshkp.
Antal patienter transporterade med hkp. Exkl.
prio 1-uppdrag.
Antal primäruppdrag med hkp.
Antal flygtimmar med ambulansflygplan.
Antal patienter transporterade med
ambulansflygplan.

2020
jan-aug

2021
jan-aug

512
367

2019
janaug
581
417

593
471

570
455

138
195
88

153
201
87

109
52
59

148
Ej tillg.
118**

** varav 20 stycken kan hänföras till teknikproblem med helikoptern.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 ska summera årets åtta första månader utifrån regionens styrkort.
Måluppfyllelse, ekonomi, kvalitet och händelser av väsentlig betydelse ska tas upp.
Pandemin har fortsatt präglat hälso- och sjukvårdens arbete under perioden i
kombination med en tuff sommar med mycket hög arbetsbelastning, samt ett
omfattande vaccinations-arbete.
Parallellt har förvaltningen tagit hem 1177 vårdguiden på telefon i egen regi, fortsatt
det interna utvecklingsarbetet inom ramen för förändringsresan, samt arbetat för att
öka tillgängligheten och möta uppskjutna vårdbehov som uppstått under pandemin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att permanenta Första linjen.
Region-fullmäktige har antagit en målbild och en färdplan för den långsiktiga
omställningen mot en god och nära vård och förvaltningen har fortsatt arbetet med
att konkretisera aktiviteter utifrån beslutad färdplan.
I verksamhetsplanen för 2021 beslutade nämnden om aktiviteter där förvaltningen
kunde bidra till att nå regionens mål i styrkortet. Förvaltningen har i det stora hela
bidragit till en positiv förflyttning mot målen, trots att vissa aktiviteter har fått
pausats eller helt ställas in på grund av pandemin. Den digitala utvecklingen har dock
fortsatt i bra takt, den interna samverkan har stärkts och uppsatt antibiotikamål är
uppnåtts.
Utmaningarna framåt är fortsatt stora; osäkerhet kring hur pandemin utvecklas,
förmågan att klara kompetensförsörjningen, förmågan att klara en budget i balans där
kostnader för hyrpersonal fortsatt är höga, implementering och efterlevnad av
1 (2)
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nationellt beslutade vårdförlopp, hantering av uppskjuten vård, fortsatt digital
utveckling i takt med medborgarnas förväntningar m m.
Pandemin har även påverkat arbetet inom kvalitetsområdet då det inte alltid funnits
tid för planering och uppföljning. Exempelvis har tidplanen försenats gällande den
handlingsplan som nämnden fattat beslut om. Samtliga åtgärder inklusive uppföljning
ska dock vara genomförda senast 2022.
För perioden januari till augusti visar hälso- och sjukvården på ett positivt resultat på
ca. 4 miljoner. Intäkter avviker positivt mot budget med ca 94 miljoner och
kostnader avviker negativt med ca. 90 miljoner.
Jämfört mot samma period föregående år avviker intäkterna positivt med ca 123
miljoner eller 28%. Kostnader har för samma period ökat med 11% eller ca 171
miljoner.
De stora avvikelserna för året beror till mycket stor del av pandemin då hälso- och
sjukvården få mycket bidrag för ökade kostnader som pandemin medför. Allt från
vård till vaccination.
Prognosen för hälso- och sjukvården ligger kvar på samma nivå som tidigare, dvs i
nivå med budget.
Hälso- och sjukvården kommer under 2021 att använda samtliga tilldelade medel i
investeringspotten. Däremot kommer stora delar av de enskilda projekten att begäras
kompletteras till 2022.
Avslutningsvis så bör chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården lyftas fram
för extraordinära insatser. Ständiga utmaningar hanterats kontinuerligt genom hög
kompetens, god samverkan, kreativitet och ett stort engagemang. Hälso- och
sjukvården har så här långt hanterat pandemin och dess utmaningar och där till
kopplad vaccination på ett utomordentligt sätt.
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Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2021.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kvalitet
Förvaltningen har under första halvåret arbetat utifrån uppsatta aktiviteter i syfte att
nå de antagna målen i Region Gotlands styrmodell. Förvaltningen följer planen även
om alla aktiviteter ej har påbörjats. Socialförvaltningen har genom sina aktiviteter
bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället och utvecklingen av regionen
som en effektiv organisation. Förvaltningen är en aktiv samarbetspart i
regionsgemensamma forum och delar villigt med sig av erfarenheter och utveckling.
Förvaltningen bjuder även in andra förvaltningars goda exempel på utveckling till
ledningsgrupper och interna forum för verksamhetsutveckling.
Pandemin håller fortfarande sin hand över verksamheten. Trots detta har
avdelningarna arbetat med kvaliteten internt och tillsammans med brukare och
organisationer. Utvecklingen sker genom att dels stärka befintliga arbetssätt och
kommunikationsvägar och dels genom att utveckla nya arbetssätt.
Stora statliga satsningar har riktats mot äldreomsorgen genom allmänna och särskilt
riktade statsbidrag. Arbetet med att höja kvaliteten för brukare, patienter, anhöriga
och medarbetare pågår inom förvaltningen och i dialog med privata utförare. En
utmaning gällande statsbidragen är en långsiktig och hållbar planering då bidragen
begränsas till kalenderår.
Arbetet med framtidens hälsa, vård och omsorg på Gotland har formaliserats genom
Region Gotlands målbild och färdplan för God och nära vård. Förvaltningen
behöver inventera pågående utvecklingsarbeten som går i linje med målbild för att
synliggöra den samlade kraft och omfattning som ryms inom målbilden för God och
nära vård.
Medarbetare
Pandemin har fortsatt påverka vårens och sommarens arbete och fortsatt bidra till en
ökad digitalisering och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På
omvårdnadssidan har verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på
bemanningsfrågan som fungerar både för verksamheterna såväl som för
medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom äldreomsorgen har bidragit till att
hålla smittspridningen borta från verksamheterna. Medarbetare och chefer har haft
en tung arbetsbelastning och under sommaren har det funnits ett stort behov av
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Socialnämnden
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återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom
omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro kopplad till
pandemin och dess restriktioner men också till en ökad svårighet att hitta vikarier i
samband med att restriktionerna släppts. Den inledande sommarvärmen satte också
press på både brukare och medarbetare. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt
har detta haft en positiv påverkan på sjukfrånvaron. Under perioden fram till augusti
har förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som
påverkat personalförhållandena.
I sin strävan att trots de svåra förutsättningarna vara en attraktiv arbetsgivare har
förvaltningen arbetat intensivt med att genomföra planerade aktiviteter för att
förbättra personalförhållandena. Antalet tillsvidareanställda med heltidsanställning
fortsätter att stadigt öka samtidigt som arbetad tid för timanställda minskar.
Effekterna av förvaltningens målmedvetna arbetsmiljöarbete kan skönjas i den
positiva underliggande trenden för sjuktalet som framträder när pandemins påverkan
avtar. Kompetensutvecklingsinsatserna har förstärkts och inom äldreomsorgen har
ett stort antal medarbetare anmält sig till äldreomsorgslyftet. Anställningstryggheten
bevaras genom att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergången i Hemse
erhållit en ny placering från och med oktober. Förvaltningen har genom
studentmedarbetare öppnat nya rekryteringsvägar till förvaltningens socionomyrken
samt fortsätter utvecklar teamledarrollen inom hemtjänsten för ett mer nära
ledarskap.
Förvaltningen fortsätter se positivt på möjligheten att nå målen inom
medarbetareområdet i verksamhetsplanen.
Ekonomi
Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats och resultatet för perioden januari till
augusti är ett överskott mot budget på 19 miljoner kronor. Prognosen för helåret är
ett överskott på 20 miljoner kronor. Bedömningen är att förvaltningen når målen
inom ekonomiområdet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen och främsta orsaken är att det är färre
insatser än budgeterat, vilket beror på effekter av pandemin. Det är också arbetet
med bemanning och arbetssätt inom några avdelningar som ger lägre kostnader.
Samtidigt har kostnaderna ökat för särskilt boende i egen regi, dels på grund av
tomma platser, dels för att införandet av heltider ökar personalkostnaderna då
verksamheterna inte fullt ut fått till effektiv bemanning. Omställningen till en ny
ersättningsmodell för hemtjänst LOV indikerar att ersättningsnivåerna är rimliga då
hemtjänsten i egen regi nu har en ekonomi i balans. Hemsjukvården har också en
ekonomi i balans vilket delvis beror på arbetet med bemanning.
För LSS-verksamheten redovisas underskott för perioden och i prognosen, trots låga
kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad. Det är
också ökade kostnader för placeringar på bostad med särskild service LSS.
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Individ- och familjeomsorgens ekonomi är bättre även om det fortfarande är ett
underskott mot budget. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att
minska vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringarna. Även kostnaderna
för försörjningsstödet och beroendevården har minskat för perioden men det kan
vara tillfälligt. Kostnaderna för flyktingmottagningen är höga vilket beror på att
förvaltningen har ett boende i egen regi som inte används fullt ut.
Socialförvaltningen får 2021 betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är
främst riktade till äldreomsorgen och avser kompetensutveckling samt
kvalitetshöjning. Dock ersätter statsbidragen i regel ökade kostnader för att nå
intentionen med statsbidraget. Vad gäller statsbidrag för pandemin får förvaltningen
medel för ökade sjuktal fram till och med september samt en liten ersättning för vård
av sjuk brukare. Det har också har också kommit in ersättning för 2020 men annars
utgår ingen ersättning för ökade kostnader kopplat till pandemin.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, Roger Nilsson, HR-chef och Öystein Berge,
kvalitetschef, föredrar ärendet.
Diskussion förs särskilt om resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen och hur
dessa ekonomiska medel kan användas och fördelas. Det diskuteras även om
underskottet på LSS. Ordförande föreslår att socialnämndens presidie fortsätter
diskussionen med förvaltningsledningen kring dessa frågor under hösten inför att
beslut tas i december om internbudgeten.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg
att paragrafen ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
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1 Sammanfattning
1.1 Kvalitet

Förvaltningen har under första halvåret arbetat utifrån uppsatta aktiviteter i syfte att nå de
antagna målen i Region Gotlands styrmodell. Förvaltningen följer planen även om alla
aktiviteter ej har påbörjats.
Socialförvaltningen har genom sina aktiviteter bidragit till utvecklingen av det gotländska
samhället och utvecklingen av regionen som en effektiv organisation. Förvaltningen är en
aktiv samarbetspart i regionsgemensamma forum och delar villigt med sig av erfarenheter
och utveckling. Förvaltningen bjuder även in andra förvaltningars goda exempel på
utveckling till ledningsgrupper och interna forum för verksamhetsutveckling.
Pandemin håller fortfarande sin hand över verksamheten. Trots detta har avdelningarna
arbetat med kvaliteten internt och tillsammans med brukare och organisationer.
Utvecklingen sker genom att dels stärka befintliga arbetssätt och kommunikationsvägar och
dels genom att utveckla nya arbetssätt.
Stora statliga satsningar har riktats mot äldreomsorgen genom allmänna och särskilt riktade
statsbidrag. Arbetet med att höja kvaliteten för brukare, patienter, anhöriga och
medarbetare pågår inom förvaltningen och i dialog med privata utförare. En utmaning
gällande statsbidragen är en långsiktig och hållbar planering då bidragen begränsas till
kalenderår.
Arbetet med framtidens hälsa, vård och omsorg på Gotland har formaliserats genom
Region Gotlands målbild och färdplan för God och nära vård. Förvaltningen behöver
inventera pågående utvecklingsarbeten som går i linje med målbild för att synliggöra den
samlade kraft och omfattning som ryms inom målbilden för God och nära vård.
1.2 Medarbetare

Pandemin har fortsatt påverka vårens och sommarens arbete och fortsatt bidra till en ökad
digitalisering och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har
verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som fungerar
både för verksamheterna såväl som för medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom
äldreomsorgen har bidragit till att hålla smittspridningen borta från verksamheterna.
Medarbetare och chefer har haft en tung arbetsbelastning och under sommaren har det
funnits ett stort behov av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter.
Bemanningen inom omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro
kopplad till pandemin och dess restriktioner men också till en ökad svårighet att hitta
vikarier i samband med att restriktionerna släppts. Den inledande sommarvärmen satte
också press på både brukare och medarbetare. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt
har detta haft en positiv påverkan på sjukfrånvaron. Under perioden fram till augusti har
förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat
personalförhållandena.
I sin strävan att trots de svåra förutsättningarna vara en attraktiv arbetsgivare har
förvaltningen arbetat intensivt med att genomföra planerade aktiviteter för att förbättra
personalförhållandena. Antalet tillsvidareanställda med heltidsanställning fortsätter att
stadigt öka samtidigt som arbetad tid för timanställda minskar. Effekterna av förvaltningens
målmedvetna arbetsmiljöarbete kan skönjas i den positiva underliggande trenden för
sjuktalet som framträder när pandemins påverkan avtar. Kompetensutvecklingsinsatserna
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har förstärkts och inom äldreomsorgen har ett stort antal medarbetare anmält sig till
äldreomsorgslyftet. Anställningstryggheten bevaras genom att alla medarbetare som berörs
av verksamhetsövergången i Hemse erhållit en ny placering från och med oktober.
Förvaltningen har genom studentmedarbetare öppnat nya rekryteringsvägar till
förvaltningens socionomyrken samt fortsätter utvecklar teamledarrollen inom hemtjänsten
för ett mer nära ledarskap.
Förvaltningen fortsätter se positivt på möjligheten att nå målen inom medarbetareområdet i
verksamhetsplanen.
1.3 Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats och resultatet för perioden januari till augusti
är ett överskott mot budget på 19 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 20 mnkr.
Bedömningen är att förvaltningen når målen inom ekonomiområdet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen och främsta orsaken är att det är färre insatser
än budgeterat, vilket beror på effekter av pandemin. Det är också arbetet med bemanning
och arbetssätt inom några avdelningar som ger lägre kostnader. Samtidigt har kostnaderna
ökat för särskilt boende i egen regi, dels på grund tomma platser, dels för att införandet av
heltider ökar personalkostnaderna då verksamheterna inte fullt ut fått till effektiv
bemanning. Omställningen till en ny ersättningsmodell för hemtjänst LOV indikerar att
ersättningsnivåerna är rimliga då hemtjänsten i egen regi nu har en ekonomi i balans.
Hemsjukvården har också en ekonomi i balans vilket delvis beror på arbetet med
bemanning.
För LSS-verksamheten redovisas underskott för perioden och i prognosen, trots låga
kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad. Det är också
ökade kostnader för placeringar på bostad med särskild service LSS.
Individ- och familjeomsorgens ekonomi är bättre även om det fortfarande är ett underskott
mot budget. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en
effekt av arbetet med att minska placeringarna. Även kostnaderna för försörjningsstödet
och beroendevården har minskat för perioden men det kan vara tillfälligt. Kostnaderna för
flyktingmottagningen är höga vilket beror på att förvaltningen har ett boende i egen regi
som inte används fullt ut.
Socialförvaltningen får 2021 betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är främst
riktade till äldreomsorgen och avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning. Dock
ersätter statsbidragen i regel ökade kostnader för att nå intentionen med statsbidraget. Vad
gäller statsbidrag för pandemin får förvaltningen medel för ökade sjuktal fram till och med
september samt en liten ersättning för vård av sjuk brukare. Det har också har också
kommit in ersättning för 2020 men annars utgår ingen ersättning för ökade kostnader
kopplat till pandemin.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin - vaccination
Viljan att vaccineras mot covid-19 rapporteras ha varit hög bland brukare, medarbetare och
patienter. Flera av socialförvaltningens verksamheter har bidragit i vaccinationsarbetet.
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Hemsjukvården har vaccinerat boende på gruppbostäder och patienter. Hemtjänsten och
omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ledsagat brukare till
vaccinationsmottagningar. Många fler i förvaltningen har deltagit i Region Gotlands
omfattande vaccinationskampanj.
Pandemin – smittspridning
Smittspridningen i våra verksamheter har varit låg under året i jämförelse med förra året.
Detta mycket tack vare vaccinationerna och hygienrutiner. I takt med att smittskyddet
rapporterade om en ökad smittspridning på Gotland under augusti ökade även
sjukfrånvaron inom socialförvaltningens verksamheter. I början av augusti konstaterades
också smittspridning i begränsad omfattning.
Pandemin - övrigt
Korttidsenheten på Korpen har fortsatt inte kunnat använda dubbelrum vilket har lett till
att det funnits 26 platser istället för 40. Detta har lett till att det i perioder varit svårt att
hålla flödet från sjukhuset till korttids igång vilket i sin tur har påverkat att utskrivningsklara
patienter har blivit kvar på sjukhuset.
Medarbetare inom omvårdnadsyrken och sjukvård har fortsatt arbeta enligt de basala
hygienrutinerna och med munskydd vid allt patient- och brukarnära arbete.
De i förvaltningen som har möjlighet att arbeta hemifrån har fortsatt att göra det. Digitala
möten har blivit en naturlig del av arbetet för många.
Utbildningar och kompetenshöjning
Det pågår många olika former av utbildningssatsningar inom förvaltningen. Här är några
exempel:


Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med Signs of safety som är ett
förhållningssätt och en arbetsmetod. Nästan alla medarbetare har genomgått
grundutbildningen och delar av avdelningen har handledning. Avdelningen har
också anställt studentmedarbetare.



Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har kompetenssatsningar
gjorts, görs och planeras för både medarbetare och chefer i avdelningen. Det
handlar bland annat om ökade kunskaper i möte med människor med flera olika
diagnoser.



Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet fortsätter förvaltningen
sin utbildningssatsning. Till hösten kommer ytterligare femtio medarbetare att
utbilda sig till undersköterskor via Hermods och fyrtiofem via vuxenutbildningen.
Utöver undersköterskeutbildningen så har ett trettiotal medarbetare valt att
vidareutbilda sig till specialistundersköterskor, vilket kompetensutvecklingsinstitutet
berömde. Vi kommer i samarbete med Uppsala universitet att erbjuda
kompetensutveckling även till chefer. Äldreomsorgslyftet är på sikt en
kvalitetshöjning. En förutsättning för verksamheten är att de kan planera och
bemanna när ordinarie medarbetare är frånvarande för studier.



De 20 boende- och stödassistenter som deltagit i valideringen till undersköterska
under förra läsåret tog examen i maj.
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Förvaltningen har i samarbete med vuxenutbildningen haft en
introduktionsutbildning till arbete inom vård och omsorg för 100 sommarvikarier.



Under våren genomfördes en utbildning inom GDPR anpassad för
socialförvaltningen med särskilt fokus på personuppgiftshantering inom
socialttjänsten. Cirka 90 chefer, assistenter och andra nyckelpersoner inom
socialförvaltningen deltog.

Sommaren
Stort fokus inför sommaren var rekrytering av sommarvikarier. Konkurrensen om
arbetskraft har varit större i år och vi ser att ett högre antal personer än tidigare, valt att
hoppa av. Till sommaren anställdes totalt 416 sommarvikarier, 103 månadsvikarier samt 60
timvikarier som vill arbeta när de själva kan och vill. Fastlandskampanjen har varit
lyckosam och fler person än tidigare har valt att komma till Gotland och jobba på
sommaren.
Sommaren och värmen
De höga temperaturerna under första delen av sommaren var svåra att hantera för vissa
verksamheter. På exempelvis korttidsenheten fick brukare dropp på grund av värmen.
Förvaltningen behöver fortsätta identifiera behoven av åtgärder för att klara kommande
värmeböljor.
Fortsatt samarbete med Första linjen
Beslut har fattats i socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om att Första linjen
från 2022 ska organiseras under hälso- och sjukvårdsnämnden. Planering pågår för
övergång och individ- och familjeomsorgen kommer även framöver vara en viktig
samverkanspartner till Första linjens verksamhet.
Familjefrid
Familjefrid inom individ- och familjeomsorgen har varit igång i dess nya form sedan första
april. Verksamheten jobbar vidare med att utforma arbetet och samverkan med andra
enheter, avdelningar och myndigheter. Familjefrid innefattar nu både myndighetsutövning
och råd och stöd.
Omorganisation inom hemsjukvården
En omorganisation är påbörjad inom hemsjukvården för att få hållbara chefsuppdrag. En
nulägesanalys av uppdraget är genomförd.
LOV-avtalet och resursfördelningsmodellen
Sedan den 1 mars 2021 gäller ett nytt LOV-avtal för hemtjänst. Det nya avtalet gör att
brukare kan välja mellan minst två utförare oavsett var på Gotland denne bor. Under våren
gjordes ytterligare justeringar i den resursfördelningsmodell som också infördes.

Planeringsverktyg
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Hemtjänsten i egen regi har en pågående upphandling av planeringsverktyg med planerat
datum för avtalstecknande med leverantör i slutet av september. Syftet är att kunna arbeta
mer rättssäkert och effektivt.
Almedalsseminarium
Inom ramen för ESF-projektet Digital äldreomsorg arrangerade socialförvaltningen ett av
Region Gotlands Almedalsseminarier. Temat var möjligheter och utmaningar med digital
äldreomsorg. Varbergs och Stenungssunds kommuner deltog i en paneldiskussion.
Seminariet kan ses i efterhand via Almedalen Play.
Platser på särskilda boenden
Socialnämnden fattade under våren beslut om ny riktlinje för möjligheten att
återkommande tacka nej till erbjuden plats på särskilt boende. Detta har resulterat i att
brukare ställer sig på väntelista för att få en plats på önskat boende. Antalet brukare på
väntelistan motsvarar idag antal lediga platser som finns både inom egen regi, entreprenad
och ramavtal. Slutsatsen är att behovet av plats på särskilt boende kan tillgodoses men inte
på en särskild önskad adress.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet startade under våren en ny verksamhet på Byggmax. Regionstyrelsen
fattade också beslut om att daglig verksamhet får ta över driften av Kafé Korpen på
Korpenområdet i Visby. Kaféet beräknas öppna i slutet av september.
Läkemedelsrobot
Som ett led i digitalisering pågår ett projekt med att pröva läkemedelsrobotar inom
förvaltningen. Hemtjänst, hemsjukvård och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning är med i projektet.
Verksamhetssystem i en app
En pilot pågår för att införa en app för verksamhetssystemet Treserva, som används inom
vård- och omsorg inom socialförvaltningen. Detta innebär att delegeringsbeslut och
dokumentation nu kan administreras i mobiltelefoner.
Teamledare i hemtjänsten
Under våren rekryterades teamledare till hemtjänsten och teamledarorganisationen är nu
implementerad i hela avdelningen. Den nya organisationen ska ge enhetscheferna en bättre
möjlighet till nära ledarskap och stöd till medarbetarna samt skapa utrymme för
kvalitetsarbete och mer strategisk planering av verksamheten.
Hållbara scheman
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har man tagit fram en arbetsgrupp
för att jobba fram en modell för införande av hållbara scheman. I arbetsgruppen deltar
representanter från kommunal, medarbetare och enhetschefer.

Utlån av surfplattor i samarbete med biblioteken.
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Hälsa 65 + har tillsammans med biblioteken lånat ut surfplattor samt erbjudit individuell
utbildning i användandet. En satsning som har populär och som kommer fortgå fram tills
2022-03-01.
Film om levnadsvanor
Filmer om levnadsvanor har tagits fram i samarbete mellan Hälsa 65+ och vårdcentralerna.
De sex filmerna har tillsammans setts 530 gånger i perioden maj till augusti.
Kommunikation
Socialförvaltningen fortsätter att vara intressant i media och via veckorapporter får alla
chefer och ledamöter i socialnämnden omvärldsbevakning. Socialförvaltningen syns också i
sociala medier, bland annat på regionens instagramkonto #viärregiongotland.
Intranätet är viktigt för internkommunikationen och där har bland annat omsorgen om
personer med funktionsnedsättning jobbat aktivt under våren med att få sina medarbetare
att ta del av information. I små intervjuer får man möta olika medarbetare i deras
arbetsvardag.

3 Förväntad utveckling
Trygg hemgång
Projektet "Trygg hemgång" startas under hösten 2021 och projektledare ska anställas och
projektet kan kopplas till arbetet med "God och nära vård". Under hösten kommer även en
arbetsgrupp se över arbetsprocessen och överenskommelsen gällande "Trygg och effektiv
utskrivning" och arbetet ska synkroniseras med projektet "Trygg hemgång" som löper på
till och med våren 2023. Detta kommer att kräva förändringar i arbetsrutiner,
beslutsprocess och eventuellt organisation.
Behov av bostäder
Inom bland annat individ- och familjeomsorgen ser man ett ökat behov av bostäder för
flera målgrupper. Behovet av bostäder är ett akut problem inom förvaltningen. Antalet
beviljade nätter på härbärget Birkagården har också ökat.
Försörjningsstöd
Under första delen av året såg vi ett fortsatt ökat behov av försörjningsstöd. Ökningen
berodde främst på arbetslöshet. Under våren och sommaren har behovet avtagit och det är
svårt att veta hur det kommer att se ut framöver.
Utökat uppdrag kan ge ökade möjligheter
Mellan april och juni prövade rekryterings- och bemanningsenheten att ta över ansvaret för
bemanning med gröna turer för hemtjänst natt. Projektet föll bra ut och kommer att
utvecklas vidare med att inkludera hela hemtjänsten till årsskiftet.
Enheten kommer även att samarbeta med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Under
september kommer deras vikarieförmedling att ingå i verksamheten. Ett utökat samarbete
ger större möjligheter. En medarbetare inom hemtjänsten eller särskilt boende kan
exempelvis också arbeta inom fritidshemmet på samma ort.
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Digitala/mobila mötesplatser 65+
Dialogen möten med ideella föreningar planeras under hösten för att stärka samverkan och
fortsätta utvecklingen av digitala och mobila mötesplatser.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Socialförvaltningen har genom sina aktiviteter bidragit till utvecklingen av det gotländska
samhället. Detta ses tydligast inom målområdet social hållbarhet och mål 1 och 2.
Förvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetat fram första
linjen som efter utvärderingen nu planeras bli en permanent verksamhet med bas i hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen har även satt ett stort fokus på psykisk ohälsa
genom att prioritera utbildningen första hjälpen till psykisk hälsa.
Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har ett nytt LOV-avtal inom hemtjänsten tagits
fram och verkställts. Framtagandet och utformningen av avtalet har genomförts i dialog
med befintliga aktörer inom hemtjänsten. Avtalet stärker villkoren för valfrihet inom
hemtjänsten över hela ön, och syftar även till en långsiktig hållbarhet för regionen. Som ett
led i utvecklingen av äldreomsorgen kommer förvaltningen under hösten bjuda in utförare
inom äldreomsorgen till en dialog kring hållbarhet och utvecklingen i ett femårsperspektiv.
Inom målområdet ekologisk hållbarhet har förvaltningen svårt att vara drivande och ser
framemot ett större regionalt samarbete.
Genom gemensamma arbetsutskott med hälso- och sjukvårdsnämnden och även barn- och
utbildningsnämnden har en grund för samverkan skapats. Denna samverkan ses i
verksamheten genom samverkansforumen för barn och unga och för vuxna, samt inom
programmet God och nära vård. Gemensamma möten mellan sjuksköterskor inom
hemsjukvården och vårdcentralerna är ett exempel på att denna samverkan finns i flera
delar och nivåer av organisation.
Socialförvaltningen har genom samverkans forum för barn och unga tagit fram
gemensamma aktiviteter under mål 1 tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Under mål 2 har utbildningen första hjälpen till psykisk hälsa prioriterats utifrån den
regionala handlingsplanen för psykisk hälsa.
Redovisning av aktiviteter till respektive mål finns under avsnitt 9.1 Uppföljning av
aktiviteter i verksamhetsplanen.
Förklaring till symbolen för gradering av måluppfyllelsen

4.1 Social hållbarhet

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Flera utvecklingsarbeten har identifierats utifrån resultaten, och de används till att förbättra verksamheten inom
Skolfam, Socialpsykiatriskt team och Etableringslinjen.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktiviteter är alla påbörjade och det finns flera exempel på satsningar som riktas till
medborgare i riskgrupper. Omställningen till en digital utbildning i första hjälp till psykisk hälsa gör det möjligt att
fortsätta utbilda våra medarbetare trots pandemins påverkan.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktivitet har ej påbörjats. Avdelningarna jobbar aktivt med revidering av planer vid större
samhällsstörningar.

4.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Förvaltningen har ingen prioriterad aktivitet. Hemsjukvården arbetar aktivt för att förlänga arbetslivet för
sjuksköterskor genom att erbjuda visstids- och timanställningar till pensionärer.

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktivitet har ej påbörjats. Dialog förs med utförare genom branschråd och särskilda möten
gällande Covid-19 och Vaccination.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
Bedömning görs att förvaltningen kommer att bidra till att nå målet genom att ta fram en processbeskrivning över hur
socialförvaltningen arbetar med lokalförsörjningen.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktivitet har initierats och det finns ett aktivt miljötänkande inom avdelningarna.
Förberedelse inför revidering av miljöplanen har pågått. Fokusområde blir mer miljövänliga engångsprodukter.
Bedömningen är att förvaltningen genom detta medverkar till att uppnå målet.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktivitet har lyfts in i dialogen kring aktuell nybyggnation.

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktivitet har lyfts in i dialogen kring aktuell nybyggnation. (Samma som mål 8).

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Socialförvaltningen har genom våra aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region Gotland
som en effektiv organisation. Förvaltningen är en aktiv samarbetspart i
regionsgemensamma forum och delar villigt med sig av erfarenheter och utveckling.
Förvaltningen bjuder även in andra förvaltningars goda exempel på utveckling till
ledningsgrupper och interna verksamhetsutvecklingsforum.
Inom målområdet kvalitet fortsätter förvaltningen utvecklingen av alternativa och nya
kontaktvägar samt stärka befintliga kontaktvägar. Det finns flera exempel på att brukare
eller organisationer varit delaktiga i utvecklingen av verksamheten och tillsammans bidragit
till effektivare processer.
Inom målområdet medarbetare ses ett stort fokus på kompetens. De nationella
satsningarna har landat i organisationen och gett ett lyft som förväntas stärka
äldreomsorgen i de kommande åren. Kompetens är en viktig faktor för att arbeta med
kvalitetsfrågor och ge vård och omsorgen den status de förtjänar.
Samarbetet mellan förvaltningarna har utvecklats och lyfts nu i flera forum och områden.
Exempelvis Samverkans forum för socialhållbarhet, barn och unga och vuxna. Det lyfts även
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inom de regionala nätverken och inom programmet God och nära vård. En utmaning i
samarbetet med verksamhetsplanen är de olika förvaltningar och nämnders tidplaner.

5.1 Kvalitet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktiviteter har påbörjats. Avdelningarna arbetar aktivt för att nå ut till brukare/patienter
och anhöriga genom nya kommunikationsvägar och uppdatering av befintliga. Arbetet med att skapa en hemsida
riktad till 65+ tillsammans med HSF har fått stå tillbaka på grund av resursbrist kopplat till pandemin.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktiviteter har delvis påbörjats och vi kan inte se några direkta effekter.
Brukardelaktigheten är fortfarande en utmaning och pandemin begränsar våra dialoger.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Förvaltningens prioriterade aktiviteter pågår. Arbetet med att förbättra verksamheternas processer pågår i alla
avdelningar. Förvaltningen behöver bli bättre på att beskriva resultatet för brukare/patient/kunden i
förbättringsarbetet av verksamheternas processer.

5.2 Medarbetare

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:

11

Socialförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

Samtliga avdelningar arbetar med att lyfta förändringar på apt som ger möjlighet för medarbetare att i ett tidigt
stadium involveras i förändringsarbetet. Arbetet fortsätter med att skapa ramar inom respektive verksamhet som
möjliggör för alla medarbetare att ta initiativ och visa engagemang i sitt dagliga arbete. Förvaltningen bedöms ha
förutsättning att nå målet 2021.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Förvaltningen har en tydlig kompetensförsörjningsplan med aktiviteter som baseras på SKRs nio strategier för
kompetensförsörjning. Arbete pågår med att genomföra aktiviteterna som sträcker sig över hela året och en
revidering av aktiviteterna inför 2022 kommer att göras under hösten. Förvaltningen bedöms ha förutsättning att nå
målet 2021.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Aktiviteterna är påbörjade och kommer till stor del att genomföras under andra halvåret. Bland annat planeras för en
utbildning i konflikthantering kopplat till "ta din roll på jobbet". Arbete pågår med att trots pandemin förbättra
möjligheterna att ta vara på medarbetares arbetsförmåga och öka frisknärvaron. Något som förväntas ge effekt under
andra halvåret. Förvaltningen bedöms ha förutsättning att nå målet 2021.

5.3 Ekonomi

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

Bedömning

Trend

Budget i balans
Kommentar:
Genom avdelningarnas arbete med aktivitetsplaner för att minska kostnaderna och ha fokus på ekonomin så anses
arbetar verksamheterna med en god ekonomistyrning. Det sker ett stort arbete med effektiv bemanning samtidigt
som heltider införts, detta är kostsamt men gynnar verksamheterna på sikt. Förvaltningen har också ett överskott mot
budget för perioden januari till april samt en ekonomi i balans för helåret.

6 Kvalitetsberättelse
Pandemin håller fortfarande sin hand över verksamheten och påverkar våra möjligheter
och vår förmåga att utveckla. Trots detta har avdelningarna arbetat med kvaliteten internt
och tillsammans med brukare och organisationer.
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Digitaliseringen pågår enligt förvaltningens digitaliseringsplan. Region Gotland har under
våren utsatts för belastningsattacker. Attackerna har påverkat våra verksamheter på olika
sätt. Tidvis har inte personal kunnat arbeta i verksamhetssystemet, vårdplaneringar har
ställts in och möten har ej kunnat genomföras.
Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa genomförs nu i digitalt format, vilket gör att
vi kan följa planen att utbilda 195 medarbetare under 2021.
Stora statliga satsningar har riktats mot äldreomsorgen genom allmänna och särskilt riktade
statsbidrag. Arbetet med att höja kvaliteten för brukare, patienter, anhöriga och
medarbetare pågår inom förvaltningen och i dialog med privata utförare. En utmaning
gällande statsbidragen är en långsiktig och hållbar planering då bidragen begränsas till
kalenderår.
Arbetet med framtidens hälsa, vård och omsorg på Gotland har formaliserats genom
Region Gotlands målbild och färdplan för God och nära vård. Förvaltningen behöver
inventera pågående utvecklingsarbeten som går i linje med målbild för att synliggöra den
samlade kraft och omfattning som ryms inom Region Gotlands målbild för God och nära
vård.
Antalet inkomna orosanmälningar avseende barn och unga 0-20 år (ej aktuella vid
beroendeenheten) har minskat 10 procent jämfört med år 2020 och är därmed i nivå med
antalet år 2019. Motsvarande siffra för antalet aktuella individer har minskat 8 procent
jämfört med år 2020.
Inom avdelningen för omsorg om funktionshindrade har ett flertal utredningar enligt lex
Sarah har genomförts under året. Anmälningarna har bland annat handlat om stöld,
sexuella övergrepp, felaktig hantering av privata medel och dåligt bemötande. Avdelningen
har under tagit fram en särskild utbildningsfilm gällande avvikelsehanteringen och visats på
samtliga arbetsplatsträffar. Fler liknande utbildningsinsatser planeras under hösten.
6.1 Barnkonventionen

Socialnämnden har sedan juni 2020 ett program för införande.
Socialförvaltningen har skapat en organisation för arbetet bestående av samordnare för
uppdraget tillsammans med 21 barnombud ute i de olika verksamheterna.
Socialförvaltningen har skapat en sida på intranätet som stöd till chefer och medarbetare i
arbetet med att införa Barnkonventionen. På sidan finns bland annat länkar till
grundläggande utbildningar i Barnkonventionen. Fördjupningsutbildningar har erbjudits
barnombud och cirka hälften av dessa har under våren 2021 genomgått utbildning i
barnkonsekvensanalys.
Socialförvaltningen har inför redovisning till delår 2 genomfört en uppföljning av hur långt
socialförvaltningens enheter kommit med införandet. Resultatet visar att forum för att
diskutera barns rättigheter skapas främst inom enheter som riktar sig direkt till barn, och
det är också där medarbetare har en grundläggande utbildning i Barnkonventionen. Få
enheter har information om Barnkonventionen i sitt introduktionsprogram för nyanställda
och få enhetschefer känner till det chefsstöd som Regionstyrelseförvaltningens tagit fram.
Socialförvaltningen konstaterar att det kvarstår fortlöpande insatser för att säkra arbetet
med införande av Barnkonventionen inom enheterna men framförallt inom enheter som
riktar sig indirekt till barn.
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6.2 Delaktighet

Myndighetsavdelningen har tagit hjälp av medborgare i utvecklingen av en e-tjänst. Innan
sommaren deltog representanter från pensionärsrådet i utvecklingsarbetet av e-tjänsten för
att se till att tjänsten är anpassad utifrån medborgares behov och språkbruk. Många
värdefulla inspel inkom från representanterna vilka tagits tillvara i den fortsatta
utvecklingen av tjänsten. I arbetet med att besvara socialdepartementets remiss "Boende på
(o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS" har
myndighet och utförare samverkat, och brukare boende i bostad med särskild service
deltagit. Brukarna har bidragit med reella beskrivningar av sin privatekonomi för att
konkretisera betänkande och utredning.
Särskilt boende har under sommaren genomfört aktiviteter med musikunderhållning
utomhus.
Inom avdelningen för omsorg om funktionshindrade har fler insatser har skett via
videosamtal, telefon och sms jämfört med tidigare utifrån smittskyddsrekommendationer.
Fortsatta utbildningsinsatser kring TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
information), bildstöd och metodfrågor. Fortsatt implementering av det digitala
planeringsverktyget Wellbee.
I samarbete mellan dagverksamheten för personer med demens och teamet Förebyggande
hälsa 65+ har en film om demenssjukdom och bemötande tagits fram och publicerats på
gotland.se
Inom dagverksamheten för personer med demens har fokus varit på en individcentrerad
insats. Under våren 2021 haft arbetsterapeuter från hemsjukvården inbjudna till oss under
våren för att ge oss feedback på hur vi kan bredda verksamhetens innehåll för att främja
just kognitiv, fysisk och psykisk stimulans.
6.3 Kompetens och kvalitetssäkring

Framtagande av uppdrags- och kvalitetskrav för två nya områden inom förvaltningen.
Inom ramen för äldreomsorgslyftet utbildas undersköterskor och under hösten kommer
även ett 20-tal medarbetare påbörja utbildning till specialistundersköterska.
Hygienmätning av hygiensjuksköterska resulterade i inköp av dispenser till alla
boendelägenheter på regionens särskilda boende för att säkra hygienkedjan.
I maj genomförde hemtjänsten en egenkontroll av genomförandeplaner. Enhetschef
ansvarade för att granskning av samtliga brukares genomförandeplaner genomfördes.
Resultatet sammanställdes och presenterades på ledningsgrupp där vi ser att detta är ett
område vi behöver arbeta vidare med. Alla grupper kommer använda sig av ett gemensamt
utbildningsmaterial för genomförandeplaner och dokumentation i utbildningssyfte.
Inom myndighetsavdelningen drar förste handläggare varje vecka igenom olika ärenden för
medarbetarna. Detta ger ett kollegialt lärande och ökad rättssäkerhet vilket leder till en mer
likvärdig handläggning. Avdelningen tar löpande del av domar för att handlägga och
bedöma utifrån gällande rättspraxis samt kontinuerlig juridisk handledning.
Uppföljning av familjehemsenkäten och kvalitetsavdelningens uppföljning av
familjehemsvården har resulterat i positiva resultat och handlingsplaner med områden där
vi vill utveckla arbetet ytterligare. Bland annat behöver enheterna tillsammans se över hur
vi säkerställer att relevant information lämnas till familjehemmet vid en placering.
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Stöd- och försörjning har under våren arbetat fram ett nytt arbetssätt där den från 1
september kommer att införa en "jourtelefon" på enheten, vilket i praktiken innebär att alla
nybesöksärenden, oavsett om de är vuxna eller unga vuxna, får prata med en handläggare
med en gång och slipper vänta på att bli uppringd.
Sedan den 1 mars jobbar även familjestödsenheten med genomförandeplaner.
En överenskommelse mellan myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen
(IFO) avseende barn med funktionsnedsättning har uppdaterats för att förbättra och
förtydliga ansvar och samarbetsformer. En ny överenskommelse gällande vuxna kommer
bli klar under hösten 2021. Gemensamt arbete med IFO pågår även med att förbättra,
förenkla och digitalisera processen för orosanmälningar.
6.4 Inkomna synpunkter

Totalt har det inkommit 47 synpunkter förvaltningen, varav 8 har skickats vidare till privata
utförare av insatser. Av dessa 47 är 30 klagomål, 13 förbättringsförslag och 3 beröm. Ett
arbete pågår med att säkerställa att alla klagomål besvaras i tid och säkerställa återkoppling
till rapportören.
Exempel på beröm är återkoppling från anhöriga att de är nöjda med kommunikationen
med verksamheten och att deras mamma trivs på det särskilda boendet.
Exempel på förbättringsförslag är ett önskemål om informationsträffar för anhöriga i
samband med upphandlingen och verksamhetsövergången inom särskilt boende.
Informationsträffar har genomförts i samarbetet mellan förvaltningen och den nya
utföraren.
Exempel på klagomål är ljud och skrik från ett särskilt boende på natten. Verksamheten har
svarat rapportören att det är beklagligt men att det vid olika sjukdomsförlopp kan det
förekomma oro som påverkar omgivningen.
Annat exempel på klagomål är att det inte finns valfriheten vad gäller särskilt boende. Det
finns dock möjlighet att tacka nej till erbjuden plats.

7 Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har på många sätt fortsatt haft en stor påverkan på första halvåret och bidragit
till en ökad digitalisering och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På
omvårdnadssidan har verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på
bemanningsfrågan som fungerar både för verksamheten och medarbetarna.
Vaccinationerna av brukare inom äldreomsorgen tycks ha bidragit till att hålla smittan borta
från verksamheterna. Medarbetare och chefer har fått utstå en hög arbetsbelastning och det
råder stort behov av återhämtning i många delar av förvaltningens verksamheter.
Bemanningen inom omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro
kopplad till pandemin och dess restriktioner. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt
har sjukfrånvaron inte påverkats på samma sätt. Dock har vårens belastningsattacker mot
Region Gotlands IT-system försvårat medarbetarnas arbete, skapat stress och påverkat
arbetsmiljön negativt
Under första halvåret har förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga
aktiviteter som påverkat personalförhållandena, så som exempelvis:
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flera avdelningar har medarbetare som kunna arbeta från hemmet, det vill säga
hemarbete



förvaltningen erhöll i februari 24,8 miljoner kronor i stimulansmedel inom
statsbidraget "Äldreomsorgslyftet" i syfte att höja kompetensen inom privat och
egen regi. Satsningen innebär att de medarbetare som för närvarande studerar till
vårdbiträde kommer fortsätta studera till undersköterska samt att ytterligare ett
hundratal medarbetare kan utbilda sig till undersköterska eller
specialistundersköterska samt att första linjens chefer inom äldreomsorgen kan
kompetensutveckla sig inom ledarskap



medarbetare berörda av verksamhetsövergången i Hemse har valt vilken
arbetsgivare de vill ha efter övergången den 1 oktober. Alla medarbetare som valt
att fortsätta inom förvaltningen har erbjudits ny placering. 24 medarbetare har valt
att stanna kvar inom förvaltningen medan 53 valt att fortsätta sin anställning hos
den nya utföraren som blir Attendo.



individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen har anställt totalt åtta
studentmedarbetare från socionomprogrammet.



barn- och familjeenheten har rekryterat socialsekreterare med placering på
fastlandet som huvudsakligen kommer arbeta digitalt, samt minskat antal konsulter
från 4 till 2.



hemtjänsten har gjort en omorganisation i enhetschefernas administrativa stöd
vilket inneburit att roller har setts över och omformats så att avdelningen inrättat
20 teamledare i syfte att stärka det nära ledarskapet. Omorganisationen innebär
ingen utökning i det administrativa stödet.



inom bland annat äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har det varit
en varm sommar för både medarbetare och brukare. Den höga
inomhustemperaturen i kombination med begränsade möjligheter till ventilation på
grund av risken för smittspridning har påverkat arbetsmiljön negativt.



antalet heltider bland tillsvidareanställda ökade från 958 i januari till 995 i juli,
samtidigt som antalet deltider minskade från 548 till 510 under samma period.
Bland visstidsanställda ökade antalet heltider under samma period med 48 till 176
heltider medan deltiderna minskade med 41 till 52 deltider.

7.1 Personalvolym

Socialförvaltningen har ökat antalet anställda mellan juni 2020 och juni 2021 till stor del på
grund av pandemin och samtidigt fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda i linje med
heltidsresan. Därigenom har förvaltningen under perioden ökat antalet anställda med 21
medarbetare till 1735 medarbetare i juni 2021, varav 1511 avser tillsvidareanställda.
Samtidigt ökade antalet tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning med 110
personer till 996 personer i juni 2021.
Hemtjänstens personalvolym följer normalt sett beviljad brukartid men på grund av
pandemin har hemtjänsten tvingats bibehålla antalet anställda i samma nivå som föregående
år för att vara säkra på att kunna trygga insatserna till brukarna. Samtidigt har avdelningen
fortsatt öka antalet tillsvidareanställda med heltidsanställning från 144 i juni 2020 till 172 i
juni 2021.
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Särskilda boenden har under samma period ökat antalet tillsvidareanställda medarbetare
med 15 personer till 522 anställda såväl som antalet tillsvidareanställda med
heltidsanställning från 153 till 230. Ökningen förklaras av överanställning på grund av
pandemin samt det medvetna arbetet med att öka sysselsättningsgraderna genom
heltidsresan.
Däremot har antalet medarbetare inom hemsjukvården minskat då det varit fortsatt svårt
att bemanna inom kväll- och nattorganisationen.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning är oförändrat jämfört med föregående år. Individ- och
familjeomsorgen har ökat antalet tillsvidareanställda medarbetare med heltidsanställning i
samma utsträckning som antalet tillsvidareanställda ökat, från 161 tillsvidareanställda 2020
till 166 tillsvidareanställda 2021. Avdelningen har tillsammans med myndighetsavdelningen
anställt åtta studentmedarbetare och barn- och familjeenheten har rekryterat
socialsekreterare med placering på fastlandet.
Inom förvaltningen har sysselsättningsgraderna ökat från 92,4 procent juni 2020 till 93,9
procent i juni 2021, vilket ligger i linje med arbetet med att erbjuda högre
sysselsättningsgrader inom Kommunals avtalsområde.
Inom förvaltningen har, på grund av pandemin, antalet övertidstimmar ökat under
perioden januari till juni 2021 (12 032 timmar) jämfört med samma period 2020 (11 724
timmar) medan mertiden tack vare heltidsresan minskat under samma period från 9 526
timmar 2020 till 8 320 timmar 2021. Inom särskilda boenden kan skönjas en minskning i
såväl övertid (-404 timmar) som mertid (-1 452 timmar). Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning har övertidstimmarna ökat en aning (+91 liksom även
mertidstimmarna (+224 timmar). Även hemtjänsten uppvisar en ökning i övertidstimmar
(+ 626 timmar) såväl som i mertidstimmar (+99 timmar). Även hemsjukvården uppvisar en
ökning i övertidstimmar (+304 timmar) medan individ- och familjeomsorgen uppvisar en
minskning (-304 timmar).
Förändringen speglar oförutsedda förändringar på grund av pandemin såväl som i
efterfrågan men visar också på att det återstår en del arbete med att få full effekt av
avdelningarnas strävan mot en stabilare ordinarie bemanning med högre
sysselsättningsgrader och minskat antal övertids- och mertidstimmar.
Genom förvaltningens medvetna arbete med att minska beroendet av tillfällig personal har
den faktiskt arbetade tiden för timanställda under januari till juni minskat med 20 002
timmar från 2020 (149 879 timmar) till 2021 (129 877 timmar), vilket totalt sett motsvarar
en minskning med 20 heltidsarbetare.
Andelen män ökade från 17,9 procent i juni 2020 till 20,1 procent i juni 2021. I juni 2021
hade socialförvaltningen 30 anställda med en ålder av 66 år eller mer jämfört med 25
medarbetare i juni 2020.
Organisation: 52 Socialnämnd Period: Juni Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda Förändring mot
Jun 2021
Jun 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jun 2020
Jun 2021

Alla anställningsformer

1 735

21

1 632

47

Tillsvidare

1 511

17

1 416

32

228

7

217

15

Tidsbegränsad
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Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jun 2021 Jan - Jun 2020
52 Socialnämnd

Förändring

1 330

1 322

7

52001 SOF, gemensamt

15

15

0

52002 Myndighetsavdelning

41

40

1

52003 SÄBO

407

394

13

52004 Hemtjänst

280

272

8

52005 OoF

289

282

7

63

64

-1

151

153

-2

52008 Kvalitetsavdelning

14

14

1

52010 HR-Avdelning

70

89

-19

52006 Hemsjukvård
52007 IFO

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.2 Sjukfrånvaro

2021 har hittills visat en stark återhämtning för sjuktalet och i juni ligger förvaltningens
ackumulerade sjuktal under nivån för 2020 ( 8,37 procent jmf med 9,33 procent) men över
nivån för 2019 (7,85 procent) vilket förklaras med utvecklingen i pandemin. Enheterna
arbetar intensivt med att trygga arbetsmiljön för medarbetarna genom kontinuerliga
satsningar på information, utbildning och användning av skyddsutrustning och basala
hygienrutiner. Det går inte att urskilja pandemins exakta del i sjuktalet men vid jämförelse
med tidigare år kan antas att den har haft en stark påverkan på sjukfrånvaron sedan mars
2020. Restriktioner om att stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar från
vaccinationer och uppskjutna medicinska åtgärder är direkta konsekvenser av pandemin
och som fått märkbar påverkan på sjukfrånvaron. Samtidigt har de avdelningar som
möjliggjort för hemarbetare uppvisat en lägre sjukfrånvaro under större delen av pandemin,
troligtvis för att hemarbetet gjort det möjligt att kvarstanna i arbete trots lindriga
sjukdomsutbrott. Under de senaste månaderna har dock hemtjänsten, särskilda boenden,
hemsjukvården och omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppvisat en stark
återhämtning med minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro. Medarbetarnas förmåga att
efterleva rekommendationer och basala hygienrutiner kan tänkas ha givit positiv effekt på
begränsning av alla typer av smittor, inte bara Covid-19.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jun 2021
Jun 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

8.37%

9.33%

-0.96%

Kvinna

8.93%

9.86%

-0.93%

Man

6.21%

7.15%

-0.94%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.
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Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje).

8 Ekonomisk uppföljning
Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats och resultatet för perioden januari till augusti
är ett överskott mot budget på 19 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 20 mnkr.
Bedömningen är att förvaltningen når målen inom ekonomiområdet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen och främsta orsaken är att det är färre insatser
än budgeterat, vilket beror på effekter av pandemin. Det är också arbetet med bemanning
och arbetssätt inom några avdelningar som ger lägre kostnader. Samtidigt har kostnaderna
ökat för särskilt boende i egen regi, dels på grund tomma platser, dels för att införandet av
heltider ökar personalkostnaderna då verksamheterna inte fullt ut fått till effektiv
bemanning. Omställningen till en ny ersättningsmodell för hemtjänst LOV indikerar att
ersättningsnivåerna är rimliga då hemtjänsten i egen regi nu har en ekonomi i balans.
Hemsjukvården har också en ekonomi i balans vilket delvis beror på arbetet med
bemanning.
För LSS-verksamheten redovisas underskott med 10 mnkr för perioden, trots låga
kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad.
Helårsprognosen är ett underskott på 19 mnkr och en orsak till kostnadsökningen är dyra
placeringar på bostad med särskild service LSS.
Individ- och familjeomsorgens ekonomi är bättre även om det fortfarande är ett underskott
mot budget. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en
effekt av arbetet med att minska placeringarna. Även kostnaderna för försörjningsstödet
och beroendevården har minskat för perioden men det kan vara tillfälligt. Kostnaderna för
flyktingmottagningen är höga vilket beror på att förvaltningen har ett boende i egen regi
som inte används fullt ut.
Socialförvaltningen får 2021 betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är främst
riktade till äldreomsorgen och avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning. Dock
ersätter statsbidragen i regel ökade kostnader för att nå intentionen med statsbidraget. Vad
gäller statsbidrag för pandemin får förvaltningen medel för ökade sjuktal fram till och med
september samt en liten ersättning för vård av sjuk brukare. Det har också har också
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kommit in ersättning för 2020 men annars utgår ingen ersättning för ökade kostnader
kopplat till pandemin.
8.1 Budget 2021

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

1 411 502
19 200
3 750
29 563
-14 625
8 900

Förändring lokalkostnader

710

Förändring interna kostnader

223

Förändring finansiering förstudier

800

Tillskott LSS

10 000

Skolfam omdisponering till UAF

-1 563

Budgetram 2021

1 468 460

8.2 Periodens resultat
8.2.1 Periodens resultat konto

För perioden är resultatet ett överskott mot budget med 19 mnkr och största avvikelserna
är intäkter från statsbidrag, personalkostnader och kostnad för köp av verksamhet.
Intäkterna, exklusive interna poster, uppgår till 108 mnkr för perioden. Detta är mer än 33
mnkr än vad som är budgeterat. Den stora skillnaden beror på att det är svårt att budgetera
för statsbidrag så som till exempel ersättningar kopplat till pandemin. Hittills har det
bokförts sådan ersättning med över 20 mnkr varav 14 mnkr avser ersättning för ökad
sjuklön och drygt 3 mnkr avser ökade kostnader föregående år. Rubriken försäljning av
vara/tjänst i tabellen nedan avser även interna intäkter och ska ses ihop med Intern
resursfördelning.
De stora kostnadsposterna är personal, köp av tjänster, lokaler samt bidrag.
Personalkostnaderna uppgår till 21 mnkr över budgeterad nivå, orsaker till
kostnadsökningen är viss överanställning i samband med pandemin och övergången till
heltid. Det pågår ett stort arbete med effektiv bemanning i syfte att arbeta in effekterna av
heltidsresan. Personalkostnaderna måste alltid ses mot kostnad för köp av verksamhet där
det istället är ett överskott mot budget med 14 mnkr. Inför varje budgetår är det svårt att
veta om verksamheten kommer att utföras i egen eller privat regi. Inom de flesta
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verksamheter köper socialförvaltningen tjänster av flera olika privata utförare. Övriga
kostnader är totalt sett lägre än budgeterat.
Ekonomirapport konto period, tkr
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Resultat

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-984 660

-965 172

19 488

-942 574

545 892

561 843

15 951

575 238

Taxor och Avgifter

37 212

37 702

491

37 374

Statsbidrag

10 349

40 912

30 563

28 993

Försäljning vara/tjänst

30 720

10 076

-20 644

11 406

Intern resursfördelning

439 688

443 529

3 840

468 069

27 922

29 623

1 701

29 396

-1 530 552

-1 527 014

3 537

-1 517 812

-589 452

-610 318

-20 866

-587 539

-30 406

-32 374

-1 968

-33 216

Köp huvudverksamhet

-269 254

-255 208

14 046

-244 508

Förbrukningsmaterial

-21 471

-27 123

-5 652

-24 409

Lokaler

-62 217

-63 668

-1 451

-63 527

-2 057

-2 159

-102

-2 255

-457 014

-446 344

10 670

-471 653

-98 680

-89 822

8 859

-90 706

INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

Avskrivning, internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista
kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.
Av intäkter och kostnader är cirka 450 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).

8.2.2 Periodens resultat verksamhet

Sett till verksamheten är det ett överskott på 34 mnkr för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. Överskottet kan relateras till att köp av platser på särskilt boende inte
når budgeterad nivå, detta är en effekt av pandemin. För LSS-insatser är det ett underskott
på 10 mnkr mot budget, trots att verksamheten bedrivs med låga kostnader så är det ett
underskott sedan flera år. För individ- och familjeomsorg redovisas ett underskott på 3
mnkr. Detta är ändå en kostnadsminskning mot tidigare år, främst inom barn- och
ungdomsvården där kostnaderna är 3 mnkr lägre än föregående år och för försörjningsstöd
som är 4 mnkr lägre. För flyktingmottagningen redovisas ett underskott på 2,5 mnkr och
detta beror på höga kostnader för boendet i egen regi.
Ekonomirapport verksamhet period, tkr
Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021
Verksamhetsstruktur
11 Nämnd- och styrelseverksamhet
14 Nämndadministration
51 Gemensamt SOF

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-984 660

-965 172

19 488

-942 574

-1 511

-1 459

52

-1 458

-959

-854

106

-1 036

-23 839

-26 491

-2 653

-28 676
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52 Vård och omsorg enl SoL

-582 316

-548 314

34 002

-526 093

53 Insatser enligt LSS

-173 622

-184 061

-10 439

-176 814

54 Individ och familjeomsorg

-177 582

-180 414

-2 832

-182 317

-17 484

-16 744

739

-15 148

-6 317

-4 296

2 021

-4 842

-73

-2 536

-2 463

-4 138

-957

-4

953

-2 052

55 Handläggning
59 Bostadspolitiska frågor
61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

8.3 Nettokostnadsutveckling
8.3.1 Nettokostnadsutveckling kostnadsslag

Nettokostnaden, alltså intäkter minus bruttokostnader, uppgår till 965 mnkr och det är 2,4
procent högre än föregående år, motsvarande period. Detta är en rimlig ökning och lägre
än ökningen av budgetramen som ökade 3,5 procent 2021. De stora kostnadsposterna är
personalkostnaderna som ökar med 4 procent och köp av verksamhet från privata utförare
som ökar med drygt 4 procent. Vad gäller intäkter avser det till största del interna poster i
tabellen, externa intäkter uppgår till 108 mnkr och där ökar statsbidragen kopplat till
ersättningar för pandemin.
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Ekonomirapport konto nettokostnad period, tkr
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-965 172

-942 574

-22 598

2%

561 843

575 238

-13 396

-2%

Taxor och Avgifter

37 702

37 374

328

1%

Statsbidrag

40 912

28 993

11 919

41%

Försäljning vara/tjänst

10 076

11 406

-1 329

-12%

Intern resursfördelning

443 529

468 069

-24 541

-5%

29 623

29 396

227

1%

-1 527 014

-1 517 812

-9 202

1%

-610 318

-587 539

-22 778

4%

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

-32 374

-33 216

843

-3%

Köp huvudverksamhet

-255 208

-244 508

-10 700

4%

Förbrukningsmaterial

-27 123

-24 409

-2 714

11%

Lokaler

-63 668

-63 527

-141

0%

-2 159

-2 255

95

-4%

-446 344

-471 653

25 310

-5%

-89 822

-90 706

884

-1%

Avskrivning, internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och
fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.
Av intäkter och kostnader är cirka 450 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).
8.3.2 Intäkter

Externa intäkterna för perioden januari till augusti är 108 mnkr vilket är högre än 2020 då
de uppgick till 96 mnkr för perioden. Detta beror främst på statliga ersättningar med
19 mnkr för ökade kostnader kopplat till pandemin, se vidare avsnitt om statsbidrag.
Avgifter inom äldreomsorgen och hemsjukvård, samt hyresintäkter och måltidsavgifter är i
nivå med motsvarande period 2020, totalt 67 mnkr. Ersättningarna från Migrationsverket,
som främst avser ensamkommande ungdomar, varierar efter antalet brukare. För perioden
uppgår ersättningen till 3,6 mnkr vilket inte täcker kostnaderna. Övriga bidrag och intäkter
avser främst övriga så som statsbidrag för äldrelyftet.
Intäkter externa, tkr
Utfall 2021 Utfall 2020
Omvårdnadsavgift
-20 830
-20 460
Hemsjukvårdsavgift
-1 019
-976
Måltidsavgift
-15 853
-15 939
Bostadshyror
-29 623
-29 396
Ersättning covid sjuklöner
-14 300
-11 387
Ersättning covid övr kostnader
-4 398
0
Ersättning Migrationsverket
-3 581
-6 199
Återbet försörjnstöd
-1 914
-1 863
Övriga bidrag och intäkter
-16 885
-9 773
Summa
-108 402
-95 992
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8.3.3 Statsbidrag

Hittills har det kommit in ersättning för ökade kostnader kopplat till pandemin med 19
mnkr. Av detta avser 14,3 mnkr sjuklönekostnader för januari till juli. Av detta har
avdelningen särskilt boende har fått drygt 5 mnkr och hemtjänsten drygt 4 mnkr. Denna
ersättning kommer till och med september.
I intäkterna ingår pandemiersättning för 2020 med 3,3 mnkr. Förvaltningen har också fått
ersättning för vård av smittade brukare med 1 mnkr. Däremot får verksamheterna ingen
ersättning för ökade kostnader i övrigt under 2021.
För 2021 har socialförvaltningen erhållit över 70 mnkr i statsbidrag. Detta avser främst
bidrag för att stärka äldreomsorgen på 29,3 mnkr och bidrag för att satsa på utbildning
enligt äldreomsorgslyftet på 24,9 mnkr (avser ersättning för lönekostnader). Övriga
statsbidrag avser bland annat 2,9 mnkr för habiliteringsersättning som betalas ut direkt till
brukare som deltagit i daglig verksamhet inom LSS. Det finns också statsbidrag för att
motverka ensamhet hos äldre och höja kvaliteten inom demensvården, 4,5 mnkr;
statsbidrag för att arbeta med god och nära vård, 5,5 mnkr samt statsbidrag för psykisk
hälsa med 1,7 mnkr. I delårsbokslutet är endast drygt 8 mnkr bokfört som intäkt då det
finns motsvarande kostnad. Resterande del av det som betalats ut finns på ett balanskonto
och kommer att bokföras som intäkt när motsvarande kostnad uppkommer.
Hittills drygt 8 mnkr av erhållna statsbidrag bokförts som intäkt, resten finns på
balanskontot. Bedömningen är att större delen av statsbidragen kommer att användas
under året. Om det stora statsbidraget för stärkt äldreomsorg inte används fullt ut kan det
med fördel användas till att delfinansiera byggnationen av en ny korttidsenhet som just nu
byggs på Korpenområdet i Visby.
Erhållna statsbidrag 2021, tkr
God och nära vård
Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet
Motverka ensamhet äldre, öka kvalitet demenssjukdom
Äldrelyftet
Psykisk hälsa
Habiliteringsersättning daglig verksamhet
Stärkt äldreomsorg
Subventioner av familjehemsplaceringar
Summa statsbidrag

5 467
1 129
4 458
24 852
1 736
2 861
29 291
924
70 717

8.3.4 Kostnader sammanfattning

Bruttokostnaden för perioden januari till augusti har ökat med 2,4 procent mot föregående
år och uppgår till 1 527 mnkr (inklusive interna poster med cirka 450 mnkr). De stora
kostnadsposterna är personalkostnaderna som ökar med 3,9 procent och kostnad för köp
av tjänster som ökar med 4,4 procent vilket främst avser fler placeringar på särskilt boende
för äldre. Kostnaden för förbrukningsmaterial ökar med 14 procent till 14,5 mnkr kopplat
till pandemin. Övriga kostnader minskar eller är i nivå med föregående år.
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8.3.5 Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 611 mnkr för perioden vilket är en ökning med 3,9 procent
mot motsvarande period 2020. Kostnaderna har ökat med över 5 procent för arbetad tid
(exklusive uppdragstagare och upplupna löner). Det är en stor ökning och den kan delvis
förklaras av den övergång till heltider som nu sker. Vissa verksamheter har svårt att få till
en effektiv bemanning då allt fler medarbetare arbetar heltid. Detta är något som
förvaltningen ska arbeta mycket med, dock har arbetet försenats på grund av pandemin. En
annan orsak till ökade kostnader är att det pågår kompetensutveckling inom äldrelyftet.
Medarbetarna får lön under utbildningen, lönekostnaderna finansieras sedan med
statsbidrag. Dessutom har övergången av två äldreboenden i Hemse, från egenregi till
privat regi, ökat personalkostnaderna. Bland annat har fler chefer anställts för att stötta
boendena.
Kostnaderna har ökat med 9,4 procent för ej arbetad tid vilket främst beror på en stor
ökning av semesterlöneskulden. Semesterlöneskulden avser perioden fram till juli, så för att
förstå orsaken till ökningen måste verksamheterna först se på utfallet för augusti som
redovisas på septemberlönen.
Kostnaderna för övertid har ökat med 21 procent till 6,1 mnkr. Kostnaderna för timlöner
har däremot minskat med cirka 8 procent vilket främst beror på att fler fått en högre
sysselsättningsgrad.
Sjuklönerna har minskat med 3,3 procent jämfört med föregående år. Socialförvaltningen
har fått statlig ersättning för kostnadsökningen som uppstått i samband med pandemin,
totalt med 14,3 mnkr för januari till juli. Det kommer även ersättning för augusti och
september.
Sett till verksamheterna är det framför allt inom avdelningen särskilt boende och hemtjänst
som personalkostnaderna ökar, runt 7 procent i båda fallen. Kostnadsökningen beror
främst på pandemin, äldrelyftet och heltidsresan.
8.3.6 Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är 2,8 mnkr för perioden januari till augusti jämfört med
11,3 mnkr föregående år, motsvarande period. Det är en rejäl minskning men det är
fortfarande brist på socionomer inom barn- och ungdomsvården vilket gör att
socionomkonsulter ännu behöver användas. Under sommaren har det anlitas
hyrsjuksköterskor några veckor inom särskilda boenden, främst på boendena i Hemse som
övergår till privat utförare från oktober.
8.3.7 Köp av verksamhet från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 4,4 procent.
För perioden januari till augusti är kostnadsökningen 3,7 procent inom vård och omsorg
enligt SoL. Köp av platser inom särskilt boende för äldre har ökat med 5 procent då det
finns ett nyetablerat äldreboende i Visby och det tidigare varit platsbrist. Köp av hemtjänst
har ökat med 1,3 procent. Med anledning av pandemin syns en minskning av behovet,
jämfört med budget, av både särskilt boende och hemtjänst. Detta bedöms dock vara
tillfälligt.
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Inom LSS-verksamhet ökar också kostnaderna med över 20 procent för köp av
verksamhet. Den stora kostnadsökningen avser bostad med särskild service där
kostnaderna ökat med 32 procent till 21 mnkr. Kostnadsökningen beror på fler och dyrare
placeringar på fastlandet. Placeringar som till viss del kanske kunnat verkställas på Gotland
om det funnits tillgång till gruppboenden och då troligen till en lägre kostnad. Kostnaden
för personlig assistans ökade med 10 procent. Kostnaden för samt daglig verksamhet ökade
med 21 procent till 4,7 mnkr då det tillkommit en privat utförare, Lövsta kooperativet.
Inom individ- och familjeomsorgen minskar kostnaderna för köp av verksamhet från
privata utförare med 5 procent och det avser placeringar inom barn- och ungdomsvården.

Från och med oktober kommer två äldreboenden i Hemse att drivas av en privat utförare.
Förvaltningen har ökade kostnader för arbetet med att överlåta driften av boendena. Inom
avdelningen särskilt boende är det bland annat kostnader för extra chefer,
hyrsjuksköterskor samt timanställd personal då ordinarie personal valt att sluta samt att det
varit stor oro som påverkat verksamheten. Att överlåta driften väntas dock sänka
kostnaderna med cirka 5 mnkr per år.
8.3.8 Övriga kostnader

Periodens nettokostnader för lokaler är i nivå med föregående år och uppgår 34 mnkr.
Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med 2 procent till 42 mnkr. Ersättningen
till försäkringskassan för personlig assistans är i nivå med föregående år medan
bostadsanpassningsbidraget minskat med 18 procent, vilket torde vara en effekt av
pandemin. Däremot har kostnaderna för förbrukningsmaterial ökat med 14 procent till
över 14 mnkr vilket också bedöms vara en effekt av pandemin. Kostnaderna för måltider
och livsmedel är i nivå med föregående år och uppgår till drygt 17 mnkr.
Kostnaden till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter uppgår till 1,4 mnkr
vilket är en ökning mot föregående år.

26

Socialförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

8.3.9 Nettokostnadsutveckling verksamhet

För perioden är ökningen av insatser inom vård och omsorg enligt SoL 4,2 procent.
Nettokostnaden för hemtjänst ökar med 3,6 procent och särskilt boende med 3,2 procent.
Det är rimligt ökning som dock är lägre än volymprognoserna som baseras på demografin,
att ökningen är lägre relateras till pandemin. Dock har det skett en liten ökning av behov av
äldreomsorg under året och nu finns bara ett fåtal platser lediga i särskilda boenden i egen
regi och på entreprenad. Detta gör att nettokostnaden bedöms öka mer för helåret.
Hemsjukvården ökar bara 1,5 procent och nettokostnadsökningen i övrigt avser främst
korttidsenhet och socialpsykiatri.
Nettokostnadsökningen inom LSS-området är 4,1 procent vilket bero på dyra placeringar
på bostad med särskild service. Inom individ- och familjeomsorgen sjunker nettokostnaden
med 1 procent vilket beror på minskade kostnader för placeringar inom barn- och
ungdomsvården och beroendevården samt lägre kostnad för försörjningsstödet. Behovet av
försörjningsstöd har minskat något vilket borde vara effekt av att det nu finns fler
arbetstillfällen då samhället sakta öppnat upp då pandemins effekter avtar.
Verksamhet, tkr
Vård och omsorg SoL
Insatser LSS
Individ och familjeomsorg
Övrig verksamhet
Totalt socialförvaltningen

Utfall 2021
548 314
184 061
180 414
52 383
965 172

Utfall 2020
526 093
176 814
182 317
57 350
942 574

Förändring
4,2%
4,1%
-1,0%
-8,7%
2,4%

Övrig verksamhet: bostadsanpassning, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder mm

8.4 Årsprognos

Prognosen för helåret 2021 visar på ett överskott på 20 mnkr för socialförvaltningen.
Orsaken till det stora överskottet är lägre efterfrågan på äldreomsorg än budgeterat, vilket
beror på pandemin. Samtidigt är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten och
här finns ökade kostnader för externa placeringar på bostad med särskild service. Det är
också underskott för individ- och familjeomsorgen även om underskottet är betydligt lägre
än tidigare år. Sett till olika typer av kostnader så ökar personalkostnaderna mer än
budgeterat vilket delvis kan förklaras av heltidsresan och viss överanställning kopplat till
pandemin. Kostnaderna för köp av verksamhet minskar däremot vilket också är en effekt
av pandemin.
8.4.1 Årsprognos kostnadsslag

Nettokostnadsökningen är bedömd till 3,8 procent för helåret. Intäkterna bedöms minska
med över 8 procent vilket beror på att det var större ersättningar för pandemin förra året
då regionen även fick ersättning för ökade kostnader. För 2021 ges endast ersättning för
sjuklöner fram till september och för vård av covidsjuka brukare.
I förvaltningens prognos har hänsyn tagits till vissa intäkter från statsbidrag, där det finns
motsvarande kostnader.
Prognosen för personalkostnaderna visar på en ökning med endast 1 procent till 888 mnkr
för helåret. Ökningen är låg jämfört med perioden januari till augusti då ökningen var
nästan 4 procent. Detta inkluderade dock en stor ökning av semesterlöneskulden. Den låga
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ökningen kan vara rimlig då det brukar vara relativt låga kostnader för höstmånaderna,
förutom för september där det är kostnader för semesteruttag och sommaranställda.
Kostnaden för köp av huvudverksamhet väntas öka med drygt 3 procent till 391 mnkr.
Ökningen avser främst särskilt boende för äldre som bedöms öka med nästan 5 procent.
För LSS-insatser är bedömningen att kostnaderna ökar med 15 procent (avser främst
bostad med särskild service). För placeringar inom barn- och ungdomsvården är
bedömningen en kostnadsminskning med 10 procent.
Kostnaden för förbrukningsmaterial är hög men lägre än föregående år, det har gått åt
betydligt mer material under pandemin än tidigare. Kostnader för lokaler vänas öka med
1 procent. Övriga kostnader så som försörjningsstöd, ersättningen till försäkringskassan för
personlig assistans och bostadsanpassningsbidrag väntas vara i nivå med föregående år eller
minska.
Ekonomirapport konto prognos helår, tkr
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 468 460

-1 448 460

20 000

-1 395 380

818 919

821 897

2 978

896 651

Taxor och Avgifter

55 823

55 776

-47

56 538

Statsbidrag

15 526

49 735

34 209

78 609

Försäljning vara/tjänst

46 085

78 237

32 152

22 123

Intern resursfördelning

659 599

594 450

-65 149

695 949

41 887

43 699

1 812

43 432

-2 287 379

-2 270 357

17 022

-2 292 031

-875 560

-888 258

-12 698

-879 837

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

-45 603

-47 728

-2 125

-54 376

Köp huvudverksamhet

-403 922

-390 599

13 323

-378 108

Förbrukningsmaterial

-32 210

-35 501

-3 291

-40 091

Lokaler

-93 335

-96 189

-2 854

-95 025

-3 125

-3 019

106

-3 410

Intern resursfördelning

-685 590

-672 285

13 305

-702 146

Övriga kostnader

-148 035

-136 778

11 257

-139 038

Avskrivning, internränta

Av intäkter och kostnader är cirka 680 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).

8.4.2 Årsprognos verksamhet

Nettokostnadsökningen är bedömd till 3,8 procent och det som ökar är äldreomsorg och
LSS-insatser, främst bostad med särskild service.
Det prognostiseras ett överskott på 42 mnkr för insatser enligt SoL, som främst avser
äldreomsorg. Nettokostnadsökningen är bedömd till drygt 4 procent vilket beror på den
demografiska utvecklingen med fler äldre personer och ökat behov av insatser. Ökningen,
som finansieras av tillskott från regionens resursfördelningsmodell, är dock betydligt lägre
än förvaltningens volymprognos och budget. I och med pandemin har efterfrågan på
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äldreomsorg minskat. Dock har efterfrågan nu ökat och det har blivit färre tomma platser
på särskilt boende för äldre.
För LSS-insatser är bedömningen ett underskott mot budget på 19 mnkr. Verksamheten
har förvisso fått budgettillskott men inte riktigt i nivå med senaste årens volymökningar
och de ökade kostnaderna för bostad med särskild service. Nettokostnadsökningen är
bedömd till drygt 6 procent.
För individ- och familjeomsorg är kostnadsläget betydligt bättre än tidigare år och
bedömningen är att nettokostnaden minskar med drygt 1 procent. Prognostiserat
underskott uppgår till drygt 5 mnkr. Kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser
betydligt bättre ut vilket är en effekt av aktiviteter i syfte att minska placeringarna. Behovet
av försörjningsstöd har minskat mot 2020, vilket var ett år med större behov av stöd
kopplat till effekter av pandemin så som högre arbetslöshet.
För flyktingmottagningen befaras ett relativt stort underskott beroende på höga kostnader
för boendet i egen regi.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar avdelningarna med ett flertal olika
aktiviteter. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning av schema efter
förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av timanställningar och
övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket i sig kan öka
kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete mellan olika
arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende kommer två boenden att
lägga ut på privat utförare från oktober.
Ekonomirapport verksamhet prognos helår, tkr
Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 468 460

-1 448 460

20 000

-1 395 380

11 Nämnd- och styrelseverksamhet

-2 267

-2 267

0

-2 166

14 Nämndadministration

-1 443

-1 443

0

-1 498

-35 779

-32 647

3 132

-28 028

52 Vård och omsorg enl SoL

-865 978

-823 630

42 348

-788 759

53 Insatser enligt LSS

-259 327

-278 569

-19 242

-261 708

54 Individ och familjeomsorg

-266 857

-272 206

-5 349

-276 080

-25 889

-25 771

118

-23 706

-9 481

-7 602

1 879

-8 746

0

-3 072

-3 072

-1 856

-1 438

-1 253

185

-2 832

Verksamhetsstruktur

51 Gemensamt SOF

55 Handläggning
59 Bostadspolitiska frågor
61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även
föregående års redovisade intäkter och kostnader.
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8.5 Ekonomiskt läge verksamhet och utförare i egen regi
8.5.1 Beställar- och utförarorganisation

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

8.5.2 Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk
funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Medborgare blir allt äldre och behöver insatser samtidigt ser förvaltningen nu under
pandemin att volymerna inte ökar i den takt som bedömts tidigare. När effekten av
pandemin avtar är det svårt att veta om volymerna ökar i samma takt som den äldre
befolkningen ökar eller om det skett någon form av beteendeförändring.
Det finns en förväntad fortsatt volymökning utifrån Gotlands demografiska utveckling.
Det blir fler ärenden med stora omsorgsbehov, orosanmälningar, fler ansökningar om
särskilt boende samt stora behov av bostadsanpassning. Detta leder till ökade kostnader för
hemtjänst, särskild boende och hemsjukvård men också för fler handläggare som behövs
fler för att ta hand om fler ärenden. För närvarande ser myndighetsavdelningen en liten
ökning i antal ansökningar om plats på särskilda boenden.
Överskottet för hela verksamheten vård och omsorg enligt SoL under perioden januari till
augusti uppgår till 34 mnkr, nettokostnadsökningen är 4 procent. För helåret är prognosen
ett överskott på drygt 42 mnkr och en nettokostnadsökning på drygt 4 procent. Detta är
betydligt lägre än budgeterat och enligt volymprognosen, vilket beror på mindre efterfrågan
som är en effekt av pandemin. Det är framför allt lägre beläggning på särskilda boende för
äldre.
Kostnaderna till hälso- och sjukvården för utskrivningsklara brukare har minskat rejält mot
tidigare år och kostnaden är 1,4 mnkr för de första åtta månaderna. Detta beror på
pandemin och att det finns fler platser på särskilt boende.
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Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns fem privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. I mars infördes ett nytt LOV-avtal med en ny
resursfördelningsmodell och en ny ersättningsmodell med differentierad ersättning utifrån
om brukarna bor i tätort eller landsbygd. Löpande analyser visar att hemtjänstvolymerna
minskar enligt den förväntan som införandeprojektet visat. Socialnämnden har efter gjorda
analyser justerat ersättningsnivåerna retroaktivt från 1 mars 2021, justeringen ryms inom
lagd budgetram. Under hösten fortsätter implementeringsarbetet kring detaljer i
resursfördelningsmodellen som ska leda till förbättrade justeringar utifrån Gotlands
förutsättningar.
Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för perioden uppgår till 180 mnkr vilket är 4
procent högre än föregående år, perioden januari till augusti. Prognosen för helåret visar på
motsvarande ökning. I och med nytt avtal för LOV hemtjänst med ny
resursfördelningsmodell har antalet beviljade hemtjänsttimmar minskat. Samtidigt gjordes
ersättningsmodellen om med höjd ersättning. Ekonomiskt sett är detta ett nollsummespel
vilket syns i ekonomin för egenregin.
Hemtjänst LOV dag/kväll (egen regi) - Avdelningen hemtjänst

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid. För perioden
januari till augusti redovisas ett litet överskott och för helåret är ekonomin i balans. Den
nya ersättningsmodellen som infördes i mars är ekonomiskt sett ett nollsummespel för
avdelningen. Under sommaren har avdelningen räknat på nya effektivitetsmål efter den nya
modellen med nya förutsättningarna som innebär höjd ersättning och minskat antal
volymtimmar. Avdelningen har fortfarande en viss överanställning kopplat till pandemin.
De enheter inom avdelningen som prognostiserar stora underskott har regelbunden
uppföljning med controller och avdelningschef för att få stöd i sin hantering av ekonomin.
Generellt går enheter i tätorter ihop ekonomiskt medan enheter i landsbygd har det svårare.
Detta ska analyseras och frågan är om de differentierade ersättningsnivåerna är rimliga.
Cirka 50 medarbetare har under 2020 gått upp till heltid, och flera av enheterna kämpar
med att kunna använda de ökade timmarna, särskilt på eftermiddagarna.
Hemtjänst natt

Verksamheten är anslagsfinansierad och bedrivs inom avdelningen hemtjänst. För
verksamheten prognostiseras ett underskott mot budget på 0,5 mnkr. Analys av orsaker till
underskott och åtgärder för att få ekonomin i balans pågår.
Korttidsenhet

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen särskilt boende. Utifrån att pandemin
fortfarande pågår så har korttidsenheten på Korpen fortsatt inte kunnat erbjuda dubbelrum
på grund av smittorisk, vilket har lett till att det funnits 26 platser istället för 40. Detta har
lett till att det i perioder varit svårt att hålla flödet från sjukhuset till korttids igång vilket i
sin tur har påverkat att utskrivningsklara patienter har blivit kvar på sjukhuset. Kostnaderna
för detta har ökat men är långt ifrån nivåerna tidigare år.
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Under senare delen av sommaren har förvaltningen använt fyra särskilda boendeplatser till
korttidsplatser under en kortare period. En framgångsfaktor är att det funnits lediga platser
på särskilda boenden. Borådet har kunnat erbjuda platser med snabb inflyttning vilket har
lett till kortare placeringar på korttidsenheten.
Förvaltningen har deltagit i ett arbete med att kartlägga brukarprocessen mellan
slutenvården och korttidsenheten. Rapporten visar tydligt på att brukare som idag skrivs ut
till korttidsplatser kräver mer hälso- och sjukvårdsinsatser än vad som ingår i uppdraget för
korttidsplats. Dagens arbetsprocess innebär att vissa brukare blir kvar på sjukhuset även
efter de är utskrivningsklara vilket påverkar flödet, statistiken och ekonomin.
Mottagningsenheten har ett uppdrag att tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen revidera den överenskommelse som finns för att förändra och
förbättra utskrivningsprocessen.
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 654 platser i särskilt boende för äldre och för närvarande finns det
lediga platser vilket beror på pandemin. I egen regi finns cirka 400 platser, upphandlat som
entreprenadavtal finns 120 platser och upphandlat som ramavtal finns 134 platser. Borådet
fördelar platser enligt prioriteringsordningen till särskilda boenden. Socialnämnden har
fattat beslut om ny riktlinje, i enlighet med gällande lagstiftning, för möjligheten att tacka
nej till erbjuden plats på särskilt boende vilket har resulterat i att brukare ställer sig på
väntelista för att få en plats på önskat boende. Antalet brukare på väntelistan motsvarar
idag antal lediga platser som finns inom egen regi, entreprenad och ramavtal. Slutsatsen är
att behovet av plats på särskilt boende kan tillgodoses men inte på en särskild önskad
adress.
Avdelningen särskilt boende (egen regi)

För perioden redovisas ett underskott på 5,3 mnkr vilket beror på att ökade
personalkostnader och tomma platser på grund av pandemin. Kostnaderna för
bemanningen kvarstår samtidigt arbetar avdelningen med att hantera och förebygga runt
pandemin. De har fått kompensation med 1 mnkr i statsbidrag för ökade kostnader i
samband med vård av covidsjuka brukare. För helåret prognostiseras ett underskott på
drygt 7 mnkr.
Vid flera tomma platser har det kommit förslag från verksamheten att flytta brukare från
sin lägenhet till annan lägenhet och stänga avdelningar för att anpassa bemanningen. Men
det inte gått att genomföra detta då det krävs samtycke från brukare och boendena alltid
måste vara beredda på att få nya placeringar via borådet.
Heltid som norm ger möjlighet för alla anställda att arbeta heltid. Behovet av timanställda
har minskat i motsvarighet till ökade sysselsättningsgrader. Arbetet med att införa heltider
kräver mycket planering och logistik samt motivation för flexibilitet hos medarbetare.
Heltid som norm har generat utökade tjänster och ökade personalkostnader. Heltid som
norm har generat utökade tjänster motsvarar 10 mkr i utökade lönekostnader jämfört med
föregående år. Uppskattad löneökning är 5,3 mnkr. Heltiderna har ännu inte gett effekt
motsvarande minskade vikariekostnader. Dessutom har avdelningen haft en överanställning
på cirka 20 procent för att hantera extra insatser kopplade till pandemin.
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Processen med verksamhetsövergång av två boenden till privat aktör i höst, har påverkat
medarbetare och verksamhet mycket under året vilket också visar sig i kostnader i form av
ökade sjuktal, ökade personalkostnader och extra möten. Ekonomin på de två boenden har
också försämrats. Verksamheten har ingen möjlighet att hämta hem den ökade kostnaden
för sommaren under hösten vilket annars vore möjligt.
Då flera medarbetare valt att avsluta sina tjänster har båda boendena har haft inhyrda
sjuksköterskor under en till fyra månader vilket ökat kostnaden. Verksamheten fick ej
tillräckligt med sommarvikarier varför övertidskostnaderna ökat. Verksamhetens ökade
kostnader i och med övergången till privat utförare kommer att sammanställas och
redovisas under oktober månad.
Avdelningen har även haft använt inhyrda sjuksköterskor i sommar för ytterligare två
boenden, vilket inte behövts så mycket de senaste åren, detta ökar kostnaderna. Det har
varit extra svårt att rekrytera vikarier så konkurrensen är stor på grund av pandemin och
behov av vaccinatörer runt om i landet.
För att minska kostnaderna har verksamheten fokus på att få en mer kostnadseffektiv
verksamhet och arbetar med ledarskap samt översyn av bemanning vilket ger effekt i form
av bättre ekonomi. Exempel är schemaändringar, optimerande av gröna turer,
handlingsplan utifrån kostnadsminskningar med aktiviteter och ständig uppföljning med
kostnadskalkyler samt mall för bemanningsekonomi och en bemanningsnyckel.
Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs som en egen avdelning med budgetanslag. För perioden redovisas
ett litet överskott och ekonomin bedöms vara i balans för helåret. Nettokostnadsökningen
för perioden och för helåret är runt 1 procent. Inför 2021 tillfördes 2 mnkr från
resursfördelningsmodellen för att täcka den behovsökning som varit de senaste åren.
Förutom tillskottet har avdelningens arbete gett effekt och ger en bättre ekonomi.
Avdelningen har bland annat arbetat med en utökad och stabil grundbemanning samt att
förändra organisationen i syftet att får en effektivare verksamhet. Ändå är det ett flertal
vakanta tjänster på kväll och natt, vilket leder till underskott då befintlig personal beordras
in på övertid. Avdelningen har inte behövt ta in hyrsjuksköterskor under sommaren.
I höst kommer avdelningen att påbörja en schemaöversyn utifrån verksamhetsbehov och
medarbetarperspektiv tillsammans med regionens bemanningsprojekt för att få till en
hållbar bemanning dygnet runt.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd har under året ökat lite och nu är det nästan 200 brukare. Ett fyrtiotal brukare
har bostad med särskild service och antalet är i princip oförändrat. Övervägande del av
insatsen bostad med särskild service köps ifrån privata utförare och det finns endast sex
platser i egen regi.
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Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning
som i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.

8.5.3 Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Inför 2021 utökades
budgeten för LSS-verksamheten med 10 mnkr. Trots detta redovisas det för perioden ett
underskott mot budget på 10 mnkr och nettokostnadsökning på 4 procent. För helåret
prognostiseras ett underskott på 19 mnkr och en nettokostnadsökning på över 6 procent.
Verksamheten kan alltså inte finansieras inom befintlig budgetram trots att verksamheten
fortfarande bedrivs med mycket låga kostnader nationellt sett.
Bostad med särskild service LSS

Kostnadsökningarna är kopplade till ökande kostnader för bostad med särskild service LSS
i samband med placeringar på fastlandet. För perioden januari till augusti 2021 har
myndighetsavdelningen i medel 5,62 brukare per månad placerade i annan kommun. Detta
är att jämföra med 2020 då avdelningen hade 3,12 brukare per månad placerade i annan
kommun. Placeringar som till viss del kanske kunnat verkställas på Gotland om det funnits
tillgång till gruppboenden och då troligen till en lägre kostnad. Ett arbete pågår för att
möjliggöra för de personer som har placeringar på fastlandet ska kunna flytta tillbaka till
Gotland igen. Bristen på gruppbostäder försvårar detta arbete.
Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bedrivs enligt LOV (lag om valfrihet). Största delen bedrivs i egen regi
och det finns tre privata utförare. Kostnaderna är oförändrade under perioden och enligt
helårsprognos, jämfört med föregående år.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans är i princip oförändrat jämfört med
föregående år. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Egen regi LSS-insatser samt socialpsykiatri – avdelningen omsorg om personer med
funktionsnedsättning

Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar alla insatser inom
LSS förutom personlig assistans. Avdelningen omfattar också socialpsykiatrin. För
perioden januari till augusti redovisas ett underskott för på 3,5 mnkr. Helårsprognosen
visar på ett underskott på drygt 6 mnkr vilket möjligen kan bli lägre. Underskottet avser
främst avser boendena, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Avdelningen har sedan 1
september 2020 hand om hela sin vikarietillsättning av korttidsfrånvaro (upp till cirka tre
månader) via en egen kompetens- och bemanningsenheten.
För att fokusera på ekonomi och minska kostnaderna arbetar avdelningen med följande
åtgärder:
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Enhetschefer arbetar med beslutsstödsystemet på gemensamma träffar samt individuellt.
Controller kommer till ledningsgrupp cirka en gång i månaden för genomgång och
analysera av olika delar.



Ekonomigrupp med tre enhetschefer kommer att startas där riktade insatser kommer ges
till vissa enheter av avdelningschef tillsammans med controller.



Kompetens- och bemanningsenheten arbetar nu med bemanning genom gröna turer
över hela avdelningen.



Avdelningen har diskuterat med psykiatrin för att se hur vi skulle kunna arbeta
tillsammans och stötta varandra i bemanning. Arbetet har dock pausats för närvarande
på grund av olika orsaker.



Enheter arbetar aktivt för att minska övertid och ha en flexibilitet i schema utefter
brukares behov. Enhetschefer arbetar med att medarbetare introduceras i olika
verksamheter för att verksamheter ska kunna hjälpa varandra att täcka frånvaro med
befintlig personal. Arbetet följs upp kontinuerligt av avdelningschef. Trots detta samt
något minskade sjuktal ses inga större förändringar i övertidsarbete.



Översyn görs hela tiden av leasingbil där verksamheter gör om planeringar av rutter för
att verksamheter skall kunna dela bilar. Leasingbilar ersätts också med el cyklar.



I barnverksamheter som korttidshem görs schemat om kontinuerligt för att hela tiden
anpassas efter verksamhetens föränderliga behov samt för att bli mer flexibla vid
frånvaro, både planerad och oplanerad frånvaro. Verksamheterna arbetar också med att
ha alla platser fyllda då det är öppet men det finns utmaningar med att barnantalet hela
tiden öka.



Utmaningar ses också där det är vuxen- respektive barnveckor på korttidshem eftersom
barnen blivit färre och åldersspannen är breda och där med blir det komplext hur vi kan
blanda barn i olika åldrar.



Verksamheter arbetar kontinuerligt med att följa behov i förhållande till ersättning för att
se både förbättringar och försämringar och om en ny nivåbedömning behöver göras för
att stämma överens med behovet.

Daglig verksamhet egen regi, LOV

Till skillnad år mot tidigare är det nu underskott för utföraren av daglig verksamhet i egen
regi. För perioden är det ett underskott på 1,2 mnkr och prognosen är ett underskott på 1,5
mnkr. Försämringen beror på förändringar i ersättningsmodellerna från
myndighetsavdelningen, detta utreds för närvarande. Det är också effekter av pandemin där
att brukare inte i samma utsträckning tar del av daglig verksamhet och då uteblir också
ersättningen vilket ger underskott. Ändå måste verksamheten ha en viss nivå av
medarbetare ifall brukaren önskar återgå. Prognosen för 2021 är en årskostnad på 63 mnkr
vilket i princip är i nivå med förgående år. Verksamheten sker helt i privat regi.

8.5.4 Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen redovisas ett underskott mot budget på
2,8 mnkr. Nettokostnaden minskar med 1 procent. För helåret befaras ett underskott på
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drygt 5 mnkr och en liten minskning av nettokostnaden. Detta är stor förbättring mot de
senaste åren där nettokostnaderna stadigt ökat och det varit stora budgetunderskott.
Vid årets början fick samtliga enhetschefer ta fram konkreta mål att arbeta med under året i
syfte att nå en ekonomi i balans. Flertal mål syftar till att sänka kostnaderna för placeringar i
olika former genom att se över befintliga avtal samt hitta nätverkslösningar. Att se över
omkostnader och säkerställa processen för inköp är andra mål som enheterna arbetar mot.
Uppföljningsmöte med enhet har skett vid varje delår.
Varje månad får enhetscheferna en genomgång i hur det ekonomiska läget är i respektive
enhet för att hela tiden ha kontroll på kostnaderna. Presentationen tillgängliggörs på
respektive enhet av enhetschef.

Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har haft ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till
underskottet har främst varit höga kostnader för placering av barn och unga. För att
minska dessa kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och
trots stor inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit
och nu minskar kostnaderna.
Verksamhetsområdet barn- och ungdomsvård redovisar ett underskott mot budget med 0,4
mnkr. Resultatet varierar inom verksamhetens olika områden. Nettokostnaden har minskat
med 3 procent vilket motsvarar 2,7 mnkr.
Kostnader kopplat till myndighetsutövning är 1,1 mnkr högre än budgeterat. Det beror
främst på att behovet av socionomkonsulter kvarstått. Kostnaden för
öppenvårdsverksamheten är 1,1 mnkr lägre än budgeterat med anledning av vakanser,
sjukskrivningar och lägre kostnader i samband med resor.
Kostnaden för externa institutionsplaceringar är 2,8 mnkr högre än budgeterat.
Nettokostnaden för externa institutionsplaceringar har minskat 4 procent vilket motsvarar
0,9 mnkr. Minskningen påverkas av att placeringsfakturor periodiserats och hamnat på fel
år vid årsskiftet. Beloppet är högre än nettokostnadsminskningen.
Kostnaden för avdelningens egna utredningshem, Ängsvillan, är 1 mnkr högre än
budgeterat. Nettokostnaden har ökat 2 procent vilket motsvarar 0,1 mnkr. Då Ängsvillan
har haft en högre beläggning än föregående år är dock kostnaden per vårddygn lägre.
Översyn av bemanningen har gjorts där man konstaterat att nuvarande bemanning är en
förutsättning för att kunna erbjuda tre familjer plats. En omfördelning av budget behöver
ses över för att skapa rätt förutsättningar.
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Placerade barn och unga i institutionsvård, jan-aug
Antal
individer*
2019

Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
vårddygn
2019

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Differens
vårddygn
20/21

26

26

27

4 589

4 863

4 680

-183

1

-

2

178

-

291

291

27

26

29

4 767

4 863

4 971

108

21

9

11

1 262

364

575

211

36

39

34

1 422

1 656

2 032

376

Delsumma

57

48

45

2 684

2 020

2 607

587

Stödboende

13

7

6

1 767

1 213

648

-565

Totalt

97

81

80

9 218

8 096

8 226

130

HVB barn & unga
externt
HVB barn & unga
egen regi

Delsumma
HVB föräldrar &
barn externt **
HVB föräldrar &
barn egen regi**

Kostnaden för placering i jourhem samt familjehem i både intern och extern regi är 3,4
mnkr lägre än budgeterat. Nettokostnaden för placeringarna har minskat 10 procent vilket
motsvarar 2,9 mnkr. Detta är ett resultat av att:



Antalet vårddygn i extern regi har minskat. Kostnaden har därmed sjunkit 19
procent, vilket motsvarar 2 mnkr.
Antalet vårddygn i stadigvarande vård i egen regi har ökat samtidigt som antalet
vårddygn i jourhem i egen regi har minskat. Nettokostnaden har dock minskat 5
procent, vilket motsvarar 0,9 mnkr. Verksamheten har slutfört ett flertal
vårdnadsöverflyttar till familjehem vilket minskar antalet placeringsdygn. Då
familjehemmen fortsätter erhålla ersättning kommer dock kostnaderna inte sjunka.

Placerade barn och unga i familjehemsvård, jan-aug
Antal
individer*
2019

Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
vårddygn
2019

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Differens
vårddygn
20/21

Konsulentstödd
Tillfälliga

Delsumma

27
5
32

21
10
31

17
9
26

5 141
520
5 661

3 842
399
4 241

3 353
487
3 840

-489
88
-401

Egen regi
Tillfälliga

63
22

85

58
48

106

61
35

14 357
1 428

11 861
3 484

12 464
2 746

603
-738

Totalt

117

137

122

21 446

19 586

19 050

-536

Delsumma

96

15 785

15 345

15 209

-135

Prognosen för barn- och ungdomsvården visar att verksamheten kommer ha ett underskott
mot budget på 2,3 mnkr och en nettokostnadsminskning på över 5 procent. Den totala
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kostnaden för personal förväntas bli lägre. Placeringskostnaden i institutionsvård förväntas
öka något under hösten med anledning av nya externa placeringar.
Beroendevård

Verksamhetsområdet för beroendeproblematik redovisar ett underskott mot budget på 0,7
mnkr. Resultatet beror främst på att kostnaden för placeringar är högre än den budgeterade
kostnaden. Även fast verksamhetens resultat är negativ har nettokostnaden minskat 4
procent vilket motsvarar 0,9 mnkr.
Nettokostnadsminskningen är en följd av att kostnaden har sjunkit inom flera områden,
bland annat kopplat till myndighetsutövningen, beroendeenhetens boende samt
placeringskostnaderna. Kostnaden för placering på härbärget har ökat till följd av att fler
dygn beviljats.
Placerade beroendevård, jan-aug
Antal
individer*
2019

Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
vårddygn
2019

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Differens
vårddygn
20/21

Sol

9

12

18

591

1 621

1 770

149

LVM

10

8

5

869

951

789

-162

LVU

2

1

0

143

7

-

-7

Totalt

21

21

23

1 603

2 579

2 559

-20

Årsprognosen för verksamheten för beroendevård är ett underskott på 0,5 mnkr.
Kostnaderna för köp av dygn vid härbärget samt kostnader kopplat till lägenheterna
förväntas bli högre än budgeterat.
Försörjningsstöd

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott mot budget på 5,6 mnkr. Samtidigt har
kostnaderna sjunkit jämfört med föregående år, nettokostnaden har minskat 7 procent
vilket motsvarar 3,8 mnkr. Nettokostnadsminskningen beror på att kostnaden för placering
i skyddat boende är flyttad till annan verksamhet från år 2021 samt att kostnaden för
försörjningsstöd har minskat. För helåret prognostiseras ett budgetunderskott på 8,3 mnkr.
Prognosen har förbättras sedan delår 1 då kostnaden för försörjningsstöd inte fortsatte att
ökat som i första kvartalet utan tvärtom minskade jämfört med föregående år.
Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har minskat 0,8 mnkr jämfört med år 2020 till följd
av att färre unga vuxna varit i behov av försörjningsstöd. Unga vuxna som ännu är i behov
av försörjningsstöd ansöker i mindre utsträckning på grund av arbetslöshet och i större
utsträckning till följd av arbetsträning. Hos vuxna som är i behov av försörjningsstöd ses
istället ett ökat behov på grund av arbetslöshet och samtidigt ett minskat behov med
anledning av sjukskrivning.
Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Det saknas
fakturor för perioden vilket är anledningen till det positiva resultatet.
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Övrig vuxenvård

Verksamhetsområdet för övrig vuxenvård, som framförallt omfattar Familjefrid, redovisar
en ekonomi i balans. Verksamhetskoden omfattar numera kostnader för skyddat boende
som tidigare redovisades under verksamheten för försörjningsstöd.
8.5.5 Bostadsanpassning

Det är ett överskott mot budget för verksamheten bostadsanpassningsbidrag med 2 mnkr
för perioden, vilket delvis beror på ett lägre inflöde av ansökningar. Bedömning görs att
detta beror på pågående pandemi men bedömningen är att det kommer in fler ansökningar
då behovet av bostadsanpassningsbidrag finns kvar. Prognosen för helåret är ett överskott
på nästa 2 mnkr utifrån hur situationen ser ut idag. Under första halvåret av 2021 gjordes
färre ansökningar om bidrag än tidigare år samma period. Under slutet av perioden har
enheten dock uppmärksammat att allt fler ansökningar om bidrag kommer in till
handläggarna. Den nya domen från högsta förvaltningsdomstolen som inte ger rätt till
bostadsanpassningsbidrag för förråd/garage för elrullstolar eller rollatorer kommer också
troligen att påverka årsresultatet.
8.5.6 Flyktingmottagning

Flyktingverksamheten bedrivs inom avdelningen individ- och familjeomsorg och har för
perioden januari till augusti ett budgetunderskott på 2,4 mnkr. För helåret prognostiseras
ett budgetunderskott på 3,0 mnkr.
Orsaken till detta är en kombination av att intäkterna minskar i takt med att antalet
inskrivna individer minskar, och intäkter för ungdomar kopplat till gymnasielagen minskat.
Kostnaderna för det egna boendet är högre än ersättningen som erhålls från
Migrationsverket samt att boendet inte nyttjas fullt ut. Det är kostsamt att bedriva en
verksamhet som ska hålla kvalitet där inflödet är lågt och minskande. Verksamheten har
samtidigt kostnader som inte går att minska i samma takt som ersättningen.

8.6 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

I och med att brukare och medarbetare vaccinerats har smittspridningen och sjukfallen
minskat avsevärt. Det finns dock fortfarande viss smittspridning och det kan uppstå
kostnader med anledning av detta, bedömningen är dock att det inte blir några stora
kostnader. Under 2021 har det hittills inte varit några större kostnader för pandemin
förutom för vård av covidsjuka brukare på särskilt boende. För detta har förvaltningen har
fått ersättning med 1 mnkr. Resterande ersättning för ökade kostnader 2020 på drygt 3
mnkr har betalats ut till verksamheterna.
Sjuktalet är däremot fortfarande högt men här har socialförvaltningen fått statlig
kompensation fram till och med juli med 14,3 mnkr. Kompensation kommer även för
augusti och september månad.
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Intäkter covidersättning (statsbidrag), tkr
Sjuklöner januari-juli
14 300
Ersättning högre kostnad 2020
3 338
Vård av covidsjuka brukare 2021
1 060
Summa egen regi
18 698
Privata utförare
1 457
Summa totalt
20 155

8.7 Ekonomiskt läge verksamhet och utförare i egen regi

Här redovisas ekonomiska rapporter för förvaltningens avdelningar, dels utfall för
perioden, dels prognos för helåret.
Ekonomirapport organisation period, tkr
Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021
52 Socialnämnd

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-984 660

-965 172

19 488

-942 574

-18 024

-19 146

-1 122

-23 550

-673 931

-639 562

34 369

-655 804

52003 SÄBO

-27 019

-32 311

-5 292

385

52004 Hemtjänst

-25 261

-25 156

104

-19 933

52005 OoF

-11 552

-15 056

-3 503

-9 192

52006 Hemsjukvård

-41 027

-40 729

297

-40 144

-178 604

-183 036

-4 432

-187 313

52008 Kvalitetsavdelning

-6 569

-9 237

-2 668

-5 296

52010 HR-Avdelning

-2 673

-939

1 734

-1 728

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 468 460

-1 448 460

20 000

-1 395 380

-27 076

-24 929

2 147

-23 776

-1 010 714

-971 895

38 819

-985 297

52003 SÄBO

-38 000

-45 250

-7 250

3 048

52004 Hemtjänst

-34 277

-34 430

-153

-30 678

52005 OoF

-16 089

-22 473

-6 384

-11 341

52006 Hemsjukvård

-60 109

-60 288

-179

-59 595

-268 279

-276 700

-8 421

-279 437

52008 Kvalitetsavdelning

-9 890

-10 231

-341

-6 879

52010 HR-Avdelning

-4 026

-2 264

1 762

-1 424

52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

52007 IFO

Ekonomirapport organisation prognos helår, tkr

52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

52007 IFO
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8.8 Investeringar

Under året kommer en om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården med 26
platser att starta, för närvarande pågår projektering. Investeringsmedel med 58 mnkr för
lokalen samt 1 mnkr för utrustning är beviljat, varav 17 mnkr 2021. Lokalerna beräknas
vara klara 2023.
En ny gruppbostad enligt LSS kommer också att börja byggas under året och projektering
pågår. Investeringsmedel med totalt 30 mnkr har beviljats varav 7,5 mnkr i år.
Gruppbostaden ska byggas på Terra Nova i Visby och beräknas vara klar för inflyttning
kvartal 1 2023.
För närvarande byggs en ny korttidsenhet på Korpen i Visby och den beräknas vara klar
kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71,3 mnkr varav 69,3 avser lokaler och
2 mnkr avser utrustning. De 2 mnkr som avser utrustning kommer att användas när
förvaltningen får tillträde till lokalen i början av 2022, och därför kommer
kompletteringsbudget att begäras för beloppet. Under 2020 överfördes också 2 mnkr från
förvaltningens investeringspott till teknikförvaltningen för att komplettera byggnaden med
väldfärdsteknik.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan har ännu inte startat. De anbud som inkommit överstiger beslutad
investeringsbudget på drygt 12 mnkr varför teknikförvaltningen begärt tilläggsanslag. De
0,2 mnkr som finns hos socialförvaltningen kommer att användas till inventarier när väl
byggnaden är klar.
I övrigt finns det en investeringspott med 5 mnkr för anpassning av lokaler och inköp av
utrustning. Det finns också en pott för investering i IT och välfärdsteknik med 3 mnkr.
Exempel på investeringar är ombyggnad av lokal för hemtjänsten i Roma och nytt lås- och
passagesystem till Stuxgården. Bedömningen är att cirka 6 mnkr av investeringspotten
kommer att användas. Hela potten behövs inte i år då det finns statsbidrag som finansierar
inköp av viss utrustning. Vad gäller investeringsbudget för större projekt flyttas budgeten
över till teknikförvaltningen vid beställning.

Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

-10 200

-272.0

-9 928.0

-6 000

26006 Utrustning,
maskiner, inventarier

-8 000

-272.0

-7 728.0

-6 000

26009 IFO entré och
reception

-200

-200.0

26010 Tillbyggnad
Tingsbrogården

0

0.0

26011 Gruppbostad
Terra Nova

0

0.0

-2 000

-2 000.0

Investeringsprojekt

26293 Korttidsboende
Visby

Avvikelse Aktuell prognos Aktuell prognos
budget 2021
2021
2022
Inmatning
Inmatning
-2 200

-200

-2 000
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9 Bilagor
9.1 Uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplanen

9.1.1 Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT), Skolfam och Etabeleringslinjen
används i verksamhetsutveckling
Kommentar:
Inom Skolfam sammanställs resultat terminsvis och förbättringsområden kan då identifieras och användas i
verksamhetsutveckling
Inom socialpsykiatriskt team (SPT) har följande utvecklingsområden identifierats: - Utöka skolans delaktighet vid SPTinsatser - Förbättra uppföljning. Uppföljning görs alltid efter ett år för att följa insatsens effekt - Arbeta mer
förebyggande för att ungdomar skall ha gymnasiebehörighet
Inom enheten för HVB pågår ett utvecklingsarbete för att kunna följa resultaten i etableringslinjen

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Mäta effekten av införandet av första linjen
Kommentar:
En utvärdering av första linjen har genomförts inom ramen för Samverkansstrukturen av verksamhetsledare för
Barnsam. Utvärderingen har lett till beslut att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar över huvudansvaret för första
linjen från 2022. Även fortsättningsvis kommer IFO vara en viktig samarbetspartner

Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen
Kommentar:
Inom ramen för samverksansstrukturen så pågår flera olika arbetsgrupper med syfte att utveckla ett gott samarbete
med barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen.
Myndighetsavd
- Enhetschef för funktionshinderenheten deltar i en arbetsgrupp av flera inom området
OOF
- Barnverksamheterna har ett nära arbete med berörda parter, och deltar i SIP-möten på individnivå för att belysa
våra insatser.
IFO
Deltagande i arbetsgrupper:
- Beskriva utbildnings- och arbetslivsförvaltningens, hälso- och sjukvårdsförvaltningens, samt socialförvaltningens olika
insatser/stöd på universell nivå, indikerad nivå samt selektiv nivå för gruppen 0-5 år
- Hur kan samverkan utvecklas med andra verksamheter kring elever med beteendeproblematik där skolans miljö/stöd
och anpassningar inte räcker till för att skapa en fungerande skolgång?
- Problematisk skolfrånvaro
- Samordnad individuell plan SIP
- Utvärdering, revidering och implementering av ”Överenskommelse och samverkan kring unga vuxna i behov av stöd”
Ingen förändrad historik att visa

I samarbete med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadssatsningar
inom regionen, genomföra insatser för föräldrar med försörjningsstöd i syftet
att närma sig arbetsmarknaden.
Kommentar:
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Daglig verksamhet är med som representanter i DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) i syfte att
påskynda (unga) individers etablering på arbetsmarknaden. Träffas ungefär 4-5 gånger per år och arbetar
arbetslivsinriktat med individer som har förutsättningar att närma sig den reguljära arbetsmarknaden, oavsett om
dessa har aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.
Exempel från IFO är Vuxcomp där föräldrar är en målgrupp som prioriteras

Medarbetare har genomgått utbildning "Första hjälpen för psykisk hälsa"
Kommentar:
På grund av pandemin har ett utbildningstillfälle ställts in under våren och övriga tillfällen planerats om till digitala
utbildningar. Målsättningen är att kunna följa utbildningsplanen med några anpassningar.

Andra aktiviteter som bidrar till att befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
OOF: Avdelning har särskilt utsedda barnombud. Enhetschefer har genomgått utbildning i barnkonventionen och
jobbar med barnkonsekvensanalys. Vid barnverksamheterna har barnombuden genomgått samtliga utbildningar som
erbjudits i uppdraget.
Daglig verksamhet erbjuder samtliga deltagare en meningsfull sysselsättning. Till skillnad från många andra
kommuner och regioner som har valt att stänga Daglig verksamhet har vi fortsatt erbjudit DV
Hemsjukvård: Vi går igenom och reviderar våra inskrivningsrutiner som sedan skall implementeras i alla team.
Alla boende på särskilt boende har en patientansvarig läkare och sjuksköterska som finns på avdelningen.
Omvårdnadspersonal och sjuksköterska samarbetar för att alla boende ska ha så god och jämlik hälsa som är möjlig.
Hälsofrämjande enheten: Utlåning av surfplattor i samverkan med biblioteken, till målgruppen personer 65+. Syftar till
digital inkludering för målgruppen samt därigenom ökade förutsättningar att främja egna strategier för bibehållen och
ökad hälsa.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Tydliggöra förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser
Andra aktiviteter som bidrar till att Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Säbo: Påbörjat arbete med övergripande planer för större samhällsstörning för vård och omsorg
OOF: Översyn och ev. revidering av avdelningens evakueringsplaner. Kartläggning av driftstörningar som kan påverka
verksamheterna, upprätta handlingsplaner.
Hemsjukvård: Hemsjukvården ingår i nulägesanalys för totalförsvar tillsammans med Länsstyrelsen på uppdrag av
Regeringen.
IFO: Uppdatering av eskaleringsplan pågår.

9.1.2 Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Andra aktiviteter som bidrar till en ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Hemsjukvård: Arbeta för att våra blivande och nuvarande pensionärer erbjuds allmän visstids eller timanställningar
samt behålla de visstidsanställda och timvikarier vi har idag.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Bjuda in till ett särskilt leverantörsmöte med ett strategiskt perspektiv för vad
som krävs för en hållbar vård och omsorg på Gotland i ett 5-10 årsperspektiv.
Kommentar:
Planeras hösten 2021.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Ta fram en rutin och process avseende geografisk planering av nya boenden
för socialförvaltningens grupper
Kommentar:
Dialog förd med lokalstrateg. Det kommer att drivas ett arbete i lokalförsörjningsgruppen gällande kartläggning av
lokalförsörjningsprocessen. Det arbetet kommer att kopplas ihop med arbetet att ta fram en regional
lokalförsörjningsplan. Under tiden kommer SOF att ta fram en enkel rutin, process för hur vi arbetar idag och vilka
aktörer är inblandade i samband med att vi ser ett behov av ett nytt särskilt boende eller en gruppbostad. Arbetet
med processbeskrivningen är påbörjad.

9.1.3 Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Revidera miljöplan
Kommentar:
Dialog tillsammans med ekostrateg på regionstyrelseförvaltningen att inom socialförvaltningen ta fram en
handlingsplan som sätter mål såsom att byta ut engångsprodukter i plast till mer miljövänlig plast alternativt till
flergångsalternativ där det är möjligt.
Beakta miljöperspektivet i utvecklings- och utredningsarbeten
Kommentar:
Pågående

Andra aktiviteter som bidrar till att Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Myndighet Klimatavtrycket minskar i och med att fler reser i avseende till och från jobbet i och med mer hemarbete.
Fler deltar i utbildningar mm via webb istället för att resa. Troligen mindre utskrifter i och med mer hemarbete.
IFO Enheterna har satt upp minst två mål per enhet som ska bidra till att Gotlands klimatavtryck minskar. Exempel på
detta är digitala lösningar för att minska resandet och öka möjlighet till hemarbete, ledlampor i belysning, att resor
inom Visby sker till fots eller med cykel

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
I samband med nybyggnationer för socialförvaltningens målgrupper se på
förutsättningarna att omhänderta dagvatten för att möjliggöra bevattning av
grönytor och rabatter inom boendets område.
Kommentar:
Frågan lyfts i alla de byggnadsprojekt som SOF går in i tillsammans med TKF. Tank för dagvatten kommer att finnas
på den nya korttidsenheten i Visby.

9.1.4 Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Skapa webbsida för personer som är 65 år och äldre med samlad information
Kommentar:
Aktiviteten har aktualiserats igen genom att att boka ett uppstartsmöte i september, efter att ha varit pausad på
grund av pandemins påverkan på personalresurser inom SOF och HSF.
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Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommnikationsvägar utifrån
brukares behov
Kommentar:
Myndighetsavdelningen utvecklar i samarbete en e-tjänst för ansökan om bistånd SOL. Bidrar till att förenkla för den
som ansöker eller för anhöriga/företrädare att hjälpa en brukare att ansöka om bistånd eller att anmäla behov av
bistånd för en närstående. Handläggare har involverats i utvecklingen av e-tjänsten samt har representanter från
pensionärsrådet deltagit i utvecklingsarbetet och testat e-tjänsten under maj 2021 för att hitta förbättringsområden.
Lansering är planerad till september 2021.
Initialt arbete med en översyn av tillgängligheten via telefon på avdelningsnivå.
Översyn av informationsblad och hemsida till våra brukare.
Genomföra servicesafari minst en på varje enhet.
Säbo Digitala koordinatorer ombesörjer att alla som vill ska kunna använda digitala hjälpmedel för att kommunicera
med anhöriga.
Månadsbrev med aktuell information sänds med e-mail till anhöriga en gång per månad.
Personalen har fått mer utbildning av Digitala koordinatorer så de känner sig bekväma med Skype och Facetime. Även
utbildning om smart- TV:n gör att fler kan se program när det passar dem
Hemtjänst I avdelningen Hemtjänst kommunicerar vi med brukarna på det sätt brukaren föredrar. I avdelningen har vi
månadsbrev, sms-kontakt, telefonkontakt eller direkt dialog vid hembesök, detta utifrån brukarens önskemål
OOF Fler insatser har skett via videosamtal, telefon och sms och videosamtal jämfört med tidigare utifrån
smittskyddsrekommendationer. Fortsatta utbildningsinsatser kring TAKK, bildstöd och metodfrågor. Fortsatt
implementering av det digitala planeringsverktyget Wellbee. Vid en enhet har kvalitetsrådet beslutat involveras
deltagarna i kvalitetsgranskningen av genomförandeplanerna
Hemsjukvåd Vi arbetar personcentrerat och gör upp med enskilda patienter kring hur vi kommunicerar med varandra.
Vi har skapat en digital broschyr som vi redigerar v.b., samt delar ut till våra patienter
IFO Planering finns på avdelningsnivå gällande översyn av avdelningens webbsidor i samarbete med brukare.

Andra aktiviteter som bidrar till att alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom
regionen
Kommentar:
Säbo
Tillgänglighet Information hur man får kontakt med EC, SSK personal. Vid inflyttning får boende och anhöriga
information i form av en informationsbroschyr som innehåller kontaktuppgifter till avdelning, SSK och EC.
Medarbetarna är en viktig länk för kontakt med alla instanser som berör den enskilde.
Uppdatera hemsidan. Pågående arbete på avdelningsnivå för att skapa lika innehåll.
Lämna synpunkter på ett enkelt sätt. Vid inflyttning får boende och anhöriga information om blanketten "lämna dina
synpunkter" samt har medarbetarna en viktig roll att fånga upp och hantera synpunkter från både boende och
anhöriga
IFO
Arbetet pågår inom avdelningens enheter. Några exempel är:
- Stöd och försörjning som har några medarbetare som tillsammans med avdelningens verksamhetsutvecklare gjort
webbsidan mer användarvänlig
- Enheten för familjehem och familjerätt har fördelat arbetet till medarbetare som har ansvar för översyn av
webbsidan
- Barn och familj har lagt in digitala blanketter för orosanmälan och ansökan. Man har även kompletterat med
lättillgängliga kontaktuppgifter. Ett arbete pågår för att använda ett lättare språk. Översyn av webbsidan planeras
finnas i ett årshjul för att säkra en kontinuerlig uppdatering

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Förslag till förbättrings- och utvecklingsarbete från medarbetaren samlas och
återkopplas via e-tjänst
Kommentar:
Delar av förvaltningen känner till e-tjänsten. Behöver förankras från FLG/VLG och ner i organisationen.
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Bedömning av medskapande och brukaredelaktighet ska beskrivas i
förändrings- och utvecklingsförslag.
Andra aktiviteter som bidrar till att alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Ett respektfullt bemötande är en förutsättning för att utveckla goda relationer och en god dialog.
Som medarbetare i socialförvaltningens verksamheter är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och
förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet.
Ledarskap bygger på tillit till medarbetare som har kontakterna med dem verksamheten är till för.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kartläggning av processer i syfte att skapa effektivare arbetssätt
Kommentar:
Säbo
Kartlagt huvudprocessen
Utveckla rutiner och arbetssätt utifrån bemanning och IBIC
Myndighetsavdelningen
Har påbörjad många processer som kommer fortgå under hösten.
OOF
Varje insatsforum har färdigställt kartläggningen av sin huvudprocess – från beslut till verkställighet. Processkartorna
uppdateras kontinuerligt i samband med att processerna utvecklas och förbättras, flera enheter ser för närvarande
över delprocesserna i verksamheterna. Det har hållits ett utbildningstillfälle för medarbetare inom SoL boendestöd,
bland kring huvudprocessen. Processkartor för bostäder med särskild service enligt LSS är också färdigställda,
utbildningsinsats för de medarbetarna planeras till hösten. Kompetens- och bemanningsenheten har Inlett samverkan
med IT för att skapa möjlighet för att internt anmäla önskemål om byte av arbetsplats via e-tjänst.
Hemsjukvård
Har startat en tvärprofessionell arbetsgrupp med sjuksköterskor och enhetschefer som har i uppdrag att se över
arbetstider och schema m.m. Avdelningen har även startat en arbetsgrupp bestående av dag, kväll och natt
sjuksköterskor för att skapa bättre samverkan och öka förståelse för våra patienters behov över hela dygnet.
IFO
Stöd och försörjning:
Genom att hela tiden jobba för att fler ska göra sin ansökan digitalt, är det ett kontinuerligt arbete att se över
huvudprocesserna.
Vi har förändrat processen för nybesök, och kommer att fortsätta att arbeta för att effektivisera återansökningarna
fr.o.m. 1 september
Familjehem och familjerätt:
Familjehemsplaceringsprocessen reviderad
LVUprocessen ska gås igenom på behandlingskonferens
Familjerättens processer är under bearbetning
HR
Rekryterings- och bemanningsenheten har skapat en huvudprocess med del- och stödprocesser för att förtydliga vårt
uppdrag och se var och hur vi kan se effektmål.
Marknadsföraren har påbörjat arbeta med att konkretisera marknadsplaner för respektive avdelning
Kartläggning av processen för brukare/patienter med skyddad identitet.
Säkerställa och utveckla förvaltningens personuppgiftsbehandling.
Kommentar:
Förvaltningen har tagit fram en uppdaterad handlingsplan för sin personuppgiftsbehandling och arbetet med
aktiviteterna i denna pågår. En rutin är framtagen för hanterandet av personuppgiftsincidenter och denna är
kommunicerad i förvaltningen. Upplevelsen är att det nu finns en god kännedom om detta och att medarbetare är
noga med att anmäla eventuella incidenter vilket är mycket positivt. Under våren genomfördes en utbildning inom
GDPR anpassad för socialförvaltningen med särskilt fokus på personuppgiftshantering inom socialttjänsten. Cirka 90
chefer, assistenter och andra nyckelpersoner inom socialförvaltningen deltog. Det pågår även ett omfattande arbete
med att uppdatera förvaltningens registerförteckning och att genomföra informationsklassningar och
konsekvensbedömningar.

46

Socialförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

Myndighetsavdelningen: Genomgång/implementering av ny rutin för personuppgiftsincidenter är tillagd på
dagordningen för APT i maj för alla enheter.
Rutin för hantering av personuppgifter i e-post/funktionsbrevlådor är under arbete.
Säbo: Genomfört utbildning GDPR, EC samt adm assistent
Översyn av avdelningens personuppgifter övergripande
OOF: Enhetschefer, administrativa assistenter och övrig administrativ personal har genomgått förvaltningens
utbildning kring GDPR
Hemsjukvård : Rutin för att säkerställa att beställd HSL insats till hemtjänsten är framtagen och implementerad
IFO: Arbetet kommer att initieras på förvaltningsnivå.
Enheterna har tagit del av förvaltningsgemensam utbildning samt framtaget APT-material

Andra aktiviteter som bidrar till en hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Säbo
Börjat installera nattkameror hos boende där behov finns.
Skypemöten dagligen både gällande planeringsmöten och personalmöten samt ledningsmöten.
Arbete pågår med digitaliseringsmöten för nya Korttidsenheten.
Enhetschefer tillsammans med digitala koordinatorer kompetensutvecklar övrig personal löpande.
Inköpta produkter utvärderas. Digital nattillsyn med kamera har visat goda effekter för brukarna, ökad nattfrid och
minskad oro (minskad medicinering). Alla avdelningar har fått en smartTV vilka uppskattas av boende som ett sätt att
umgås och underhållas. Med hjälp av surfplattor har en hel värld öppnats för våra brukare: Det Googlas olika typ av
information och bilder samt har musik lyssnande fått en hel annan dimension. GPS sändaren/larm ger mer frihet och
självständighet till två av våra brukare.
Förslag på tekniska digitala förbättringsområden: Digital signering, digital bemanningsverktyg
IFO
Inom avdelningen pågår ett utvecklingsarbete t ex i form införande av E-tjänster och digitalisering av blanketter som
ett förarbete för ytterligare E-tjänster. IFO arbetar med införande av verksamhetsmodul för uppföljning Hypergene.
Detta innebär att alla chefer kommer att kunna få en lättillgänglighet till verksamhetsdata och dagligen kan följa
verksamhetsstatistik. Detta kommer att underlätta analysarbetet

9.1.5 Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Att arbetsplatsträffar och samverkan leder till dialog och förankring i
förändringsarbeten
Kommentar:
Samtliga avdelningar har påbörjat arbetet och två avdelningar är klara. Frågor kring förändringar lyfts på apt som ger
möjlighet för medarbetare att i ett tidigt stadium involveras i förändringsarbetet.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet: Öka sysselsättningsgrader
Kommentar:
Samtliga medarbetare får frågan om önskad sysselsättningsgrad i medarbetarsamtalet. Inom Kommunals område
tillfrågas alla medarbetare i september/oktober vilken sysselsättningsgrad de önskar framgent. Från jan till juni har
den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat från 93,36% till 93,88% (kvinnor 93,21%, män 96,53%).
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Aktivitet: Öka andelen grundutbildade medarbetare i omvårdnad
Kommentar:
Äldreomsorgslyftet pågår och fortsätter utökas under hösten 2021. Alla ingående utbildningar har planerats och
ansökningsfasen är avslutad. 144 medarbetare inom egenregins äldreomsorg har anmält sig till äldreomsorgslyftet för
att utbilda sig till undersköterska.
Aktivitet: Öka andelen arbetande efter 65 år
Kommentar:
Samtliga enheter uppmärksammar medarbetare som närmar sig 65 år. enhetscheferna håller samtal med
medarbetarna om möjligheten till fortsatt anställning efter 65 år. I april var 1,7% av medarbetarna över 65 år.
Aktivitet: Minska personalomsättningen bland enhetschefer
Kommentar:
Arbete pågår med att bland annat se över chefsområden, dela in chefer i mindre chefsgrupper som kan ge stöd till
varandra, förändra stöd till chefer och inrätta arbetsledningsfunktioner. Inom hemtjänsten har enhetschefens
administrativa stöd omorganiserats till att även omfatta nära arbetsledning genom inrättandet av 20 teamledare (1
teamledare/arbetsgrupp). Ett stort antal av äldreomsorgens chefer kommer att gå en ledarskapskurs genom Uppsala
universitet under hösten 2021 i syfte att stärka och trygga dem i deras ledarskap.
Aktivitet: öka andelen medarbetare som kan rekommendera SOF som
arbetsgivare
Kommentar:
Enheterna inom förvaltningen har skapat handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat. Aktiviteterna
diskuteras på samverkan och arbetsplatsträffar. Medarbetare som kan fungera som goda exempel och ambassadörer
lyfts fram. Förvaltningens ambassadörsprogram kommer startas upp igen under hösten 2021. Äldreomsorgens
sommar vikarier har svarat på en utvärdering som visar att de trivts med sina sommarjobb och socialförvaltningen
som arbetsgivare.
Aktivitet: Minska antal stora chefsområden med fler än 30 medarbetare
Kommentar:
Särskilda boenden har utökat med samordnare/administrativ resurs för två enhetschefer. Särskilda boenden har även
tillsatt 1,5 tjänst vikarie under sommaren för att avlasta EC att ha flera enheter under semesterperioden.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning pågår en översyn och organisation av stödresurser. i
dagsläget bedöms 5 av omsorgens 11 chefsområden som hållbara i för hållande till förvaltningens riktlinje om hållbara
chefsområden.
Inom individ- och familjeomsorgens beroendeenhet utökas ledarskapet med ytterligare en enhetschef till totalt två
enhetschefer.
Hemtjänsten har omvandlat enhetschefernas administrativa stöd till att även innefatta arbetsledning och därigenom
tillsatt 20 teamledare (1 teamledare/arbetsgrupp). Tillsättningen innebär ingen utökning i antal tjänster.
Aktivitet: Öka lönespridningen inom respektive yrkesgrupp
Kommentar:
Analysen av utfallet från årets (2021) löneöversyn och ingångslöner pågår och kommer att rapporteras för helåret i
verksamhetsberättelsen.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Aktivitet: Minska andelen konflikter på arbetsplatsen som påverkar arbetet
negativt
Kommentar:
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Avdelningarna har skapat handlingsplaner som innefattar exempelvis utbildning i "ta din roll på jobbet" och olika
mötesformer som syftar till att skapa förutsättningar för goda dialoger mellan medarbetare i deras dagliga arbete.
Inom regionen pågår ett arbete med att ta fram ett koncept för en konfliktutbildning. Enligt gällande planering
kommer utbildningen att ges under hösten 2021. HR-stöd eller stöd från företagshälsovården engageras i
arbetsgrupper där det finns konflikter.
Aktivitet: öka frisknärvaron
Kommentar:
Effekterna av pandemin gör analysen svårbedömd. Avdelningarna arbetar med såväl den korta som den långa
sjukfrånvaron. Friskvårdsaktiviteter är svårare att följa upp vid hemarbete men cheferna har regelbundna digitala
avstämningar med sina medarbetare för att stämma av läget och bedöma eventuellt behov av insatser. Sjukfrånvaron
har fram till och med juni uppvisat en vikande tendens är det ackumulerade sjuktalet för juni (8,37%( är lägre än för
juni 2020 (9,33%). Hösten kommer förhoppningsvis vara den första perioden på över ett år som uppvisar ett mer
rättvisande sjuktal, dvs ett sjuktal utan större påverkan från pandemin.
Utbilda chefer och medarbetare/arbetsgrupper i konflikter och
konflikthantering
Kommentar:
Socialförvaltningen ingår i ett regiongemensamt arbete med att ta fram utbildningspaket för chefer och medarbetare.
Arbetet är påbörjat och utbildningspaketet börjar ta form. Enligt gällande planering kommer utbildningen att ges
under hösten 2021.

9.1.6 Ekonomi
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Budget i balans
Aktivitet: Varje avdelning har aktivitetsplan/handlingsplan som tydligt visar på
åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut.
Kommentar:
Flera avdelningar arbetar med aktivitetsplaner i ledningsgrupperna i syfte att minska kostnaderna.
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9.2 Statistik

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

2020
kvartal 1

2020
kvartal 2

2021
kvartal 1

2021
kvartal 2

2 592
2 256
336

2 590
2 247
343

2 597
2 236
361

2 609
2 241
368

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

1 124
1 037
87
152 730
136
146 493
1 124
130
6 237
156
6
1
6

1 136
1 041
95
146 498
129
140 615
1 134
124
5 883
152
2
1
2

1 152
1 049
103
140 754
122
134 469
1 150
117
6 285
162
227
6
38

1 523

1 523

1 533

1 529

654
97

654
56

654
79

654
56

50
46

50
44

52
45

52
45

180
6 873

190
6 892

197
7 233

198
7 213

332
1 570
1 079
1 573

322
1 622
1 002
1 402

325
1 620
1 015
1 599

281
1 471
862
1 333

2020

2020

2021

2021

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

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

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

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

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

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

LSS
Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad

kvartal 1

kvartal 2

kvartal 1

kvartal 2

816

807

800

803

184

182

183

184

319

319

305

314

126

125

120

119

22
7 306

22
7 145

21
6 948

23
7 365

104
8 883

103
8 911

99
8 593

96
8 362
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2020
kvartal 1

2020
kvartal 2

2021
kvartal 1

2021
kvartal 2

76
47
29

71
44
27

71
43
28

72
42
30

6 122
3 813
2 309

5 843
3 668
2 175

5 750
3 523
2 227

6 156
3 687
2 469

25
16
9

37
18
19

22
11
11

24
12
12

941
722
219

1 468
646
822

1 120
647
473

1 031
459
572

27
16
11

32
20
12

29
18
11

31
18
13

2 147
1 239
908

2 222
1 426
796

2 079
1 302
777

2 106
1 341
765

26
24
2

27
27
0

27
18
9

19
14
5

1 203
1 147
56

447
447
0

885
732
153

1 076
976
100

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

581
351
230

663
406
257

585
376
209

570
334
236

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

237
188

199
192

213
182

212
170

11
7
3
1

16
8
8
0

13
9
4
0

15
10
5
0

726
446
273
7

959
592
367
0

602
382
220
0

1 069
746
323
0

844
164
2,3
20 035

875
198
2,3
19 276

831
190
2,40
20 837

807
149
2,34
19 835

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillf. Placering
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar familjehem tillf, placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/Stödboende 1)
varav SoL
varav LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn & föräldrar HVB 1)
varav SoL
varav LVU
Placerade dygn barn o föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

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

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2021.

Sammanfattning

Kvalitet

Förvaltningen har under första halvåret arbetat utifrån uppsatta aktiviteter i syfte att
nå de antagna målen i Region Gotlands styrmodell. Förvaltningen följer planen även
om alla aktiviteter ej har påbörjats.
Socialförvaltningen har genom sina aktiviteter bidragit till utvecklingen av det
gotländska samhället och utvecklingen av regionen som en effektiv organisation.
Förvaltningen är en aktiv samarbetspart i regionsgemensamma forum och delar villigt
med sig av erfarenheter och utveckling. Förvaltningen bjuder även in andra
förvaltningars goda exempel på utveckling till ledningsgrupper och interna forum för
verksamhetsutveckling.
Pandemin håller fortfarande sin hand över verksamheten. Trots detta har
avdelningarna arbetat med kvaliteten internt och tillsammans med brukare och
organisationer. Utvecklingen sker genom att dels stärka befintliga arbetssätt och
kommunikationsvägar och dels genom att utveckla nya arbetssätt.
Stora statliga satsningar har riktats mot äldreomsorgen genom allmänna och särskilt
riktade statsbidrag. Arbetet med att höja kvaliteten för brukare, patienter, anhöriga
och medarbetare pågår inom förvaltningen och i dialog med privata utförare. En
utmaning gällande statsbidragen är en långsiktig och hållbar planering då bidragen
begränsas till kalenderår.
Arbetet med framtidens hälsa, vård och omsorg på Gotland har formaliserats genom
Region Gotlands målbild och färdplan för God och nära vård. Förvaltningen
behöver inventera pågående utvecklingsarbeten som går i linje med målbild för att
synliggöra den samlade kraft och omfattning som ryms inom målbilden för God och
nära vård.
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Medarbetare

Pandemin har fortsatt påverka vårens och sommarens arbete och fortsatt bidra till en
ökad digitalisering och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På
omvårdnadssidan har verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på
bemanningsfrågan som fungerar både för verksamheterna såväl som för
medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom äldreomsorgen har bidragit till att
hålla smittspridningen borta från verksamheterna. Medarbetare och chefer har haft
en tung arbetsbelastning och under sommaren har det funnits ett stort behov av
återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom
omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro kopplad till
pandemin och dess restriktioner men också till en ökad svårighet att hitta vikarier i
samband med att restriktionerna släppts. Den inledande sommarvärmen satte också
press på både brukare och medarbetare. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt
har detta haft en positiv påverkan på sjukfrånvaron. Under perioden fram till augusti
har förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som
påverkat personalförhållandena.
I sin strävan att trots de svåra förutsättningarna vara en attraktiv arbetsgivare har
förvaltningen arbetat intensivt med att genomföra planerade aktiviteter för att
förbättra personalförhållandena. Antalet tillsvidareanställda med heltidsanställning
fortsätter att stadigt öka samtidigt som arbetad tid för timanställda minskar.
Effekterna av förvaltningens målmedvetna arbetsmiljöarbete kan skönjas i den
positiva underliggande trenden för sjuktalet som framträder när pandemins påverkan
avtar. Kompetensutvecklingsinsatserna har förstärkts och inom äldreomsorgen har
ett stort antal medarbetare anmält sig till äldreomsorgslyftet. Anställningstryggheten
bevaras genom att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergången i Hemse
erhållit en ny placering från och med oktober. Förvaltningen har genom
studentmedarbetare öppnat nya rekryteringsvägar till förvaltningens socionomyrken
samt fortsätter utvecklar teamledarrollen inom hemtjänsten för ett mer nära
ledarskap.
Förvaltningen fortsätter se positivt på möjligheten att nå målen inom
medarbetareområdet i verksamhetsplanen.
Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats och resultatet för perioden januari till
augusti är ett överskott mot budget på 19 mnkr. Prognosen för helåret är ett
överskott på 20 mnkr. Bedömningen är att förvaltningen når målen inom
ekonomiområdet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen och främsta orsaken är att det är färre
insatser än budgeterat, vilket beror på effekter av pandemin. Det är också arbetet
med bemanning och arbetssätt inom några avdelningar som ger lägre kostnader.
Samtidigt har kostnaderna ökat för särskilt boende i egen regi, dels på grund tomma
platser, dels för att införandet av heltider ökar personalkostnaderna då
verksamheterna inte fullt ut fått till effektiv bemanning. Omställningen till en ny
ersättningsmodell för hemtjänst LOV indikerar att ersättningsnivåerna är rimliga då
hemtjänsten i egen regi nu har en ekonomi i balans. Hemsjukvården har också en
ekonomi i balans vilket delvis beror på arbetet med bemanning.
För LSS-verksamheten redovisas underskott för perioden och i prognosen, trots låga
kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad. Det är
också ökade kostnader för placeringar på bostad med särskild service LSS.
Individ- och familjeomsorgens ekonomi är bättre även om det fortfarande är ett
underskott mot budget. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att
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minska vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringarna. Även kostnaderna
för försörjningsstödet och beroendevården har minskat för perioden men det kan
vara tillfälligt. Kostnaderna för flyktingmottagningen är höga vilket beror på att
förvaltningen har ett boende i egen regi som inte används fullt ut.
Socialförvaltningen får 2021 betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är
främst riktade till äldreomsorgen och avser kompetensutveckling samt
kvalitetshöjning. Dock ersätter statsbidragen i regel ökade kostnader för att nå
intentionen med statsbidraget. Vad gäller statsbidrag för pandemin får förvaltningen
medel för ökade sjuktal fram till och med september samt en liten ersättning för vård
av sjuk brukare. Det har också har också kommit in ersättning för 2020 men annars
utgår ingen ersättning för ökade kostnader kopplat till pandemin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2021 socialförvaltningen
Delårsrapport 2 2021 socialförvaltningen, daterad 2021-09-13.
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1 Sammanfattning
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 230 tkr i perioden. Minusresultatet
är hänförbart till kostnader för arvoden till ställföreträdare. Detta beror på att merparten
av arvodena betalas ut inom delårsperioden medan budgeten är beräknad på hela året.
Överförmyndarnämnden prognosticerar dock ett positivt resultat med 100 tkr för hela
året.
Helårsprognosen för kansliets budget är plus minus noll och gällande nämndens budget
räknar vi med att gå plus 100 tkr. Kostnaden för arvoden till ställföreträdare kommer att
jämna ut sig i och med budgetens periodisering och vi prognosticerar även där med att
gå plus minus noll. Det finns inga medel avsatta i budgeten till arvoden för gode män
för ensamkommande barn vars resultat också prognosticeras att gå plus minus noll. I
dagsläget har vi fått in 40 tkr men det har kostat oss 117 tkr vilket i praktiken innebär att
det är en kostnad som kommer att tynga överförmyndarnämndens budget framgent.
Rapporten visar att mycket få av de koncernövergripande målen är hänförbara till
nämndens verksamhet. Av de mål som överförmyndarnämnden själv satt upp uppfyller
vi fem av sju, ett resultat som till del har påverkats av den pågående pandemin.
Sammanfattningsvis kan dock framföras att drygt 96 % av ställföreträdarna under
överförnämndens tillsyn är nöjda med nämndens och i förlängningen kansliets arbete.
Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att tilldela kansliet 700 tkr för att
möjliggöra en förstärkning av arbetsstyrkan med ytterligare en tjänst.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Kansliet har under perioden varit fullt bemannat (4.0 tjänster) vilket har lett till att den
dagliga driften av verksamheten har löpt på ett smidigt sätt. Vi har också haft möjlighet
att kartlägga huvudprocessen inom verksamheten vilket lett till att nio
förbättringsområden har tagits fram. Dessa områden kommer kansliet att arbeta med
under 2021-2022;
- På sikt utöka inspirationsdagarna från ett till två tillfällen.
- Förbättra utbildningspaket av ställföreträdare, eventuellt med
certifieringsutbildning.
- Rekrytera stf genom nya kanaler/på nya sätt.
- Uppdatera textmallar/blanketter för tydlig och rättssäker process.
- Utvärdering och eventuellt inköp av E-Wärna Go för möjliggörande av digital
årsräkningsinlämning.
- Digitaliseringslösning för inkommande post.
- Kompetenshöjning av personal i Wärna Go för att kunna utnyttja systemet fullt ut.
- Ny hemsida med bl. a. digital inlämning.
- Utvärdering av möjligheterna att skanna in fysiskt arkiv.
Enhetschefen har under perioden 1/1- 30/6 varit frånvarande, varför avdelningschef
initialt gått in som chef. Från den 25 mars och tillsvidare under året har en t.f.
enhetschef gått in i verksamheten. Ordinarie enhetschef kommer att vara tjänstledig från
sin befattning året ut. Under hösten kommer kansliet förstärkas med 60 procentig tjänst
som ska arbeta med verksamhetsutveckling.
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En utredning tillsattes under våren för att undersöka alternativ organisatorisk placering
för enheten kansligrupper. Beslut i frågan inväntas under september 2021.
Regionfullmäktige har den 21 juni beslutat att överförmyndarnämnden ska tilldelas 700
tkr för att förstärka kansliet med ytterligare en tjänst från och med januari 2022.
Tjänsten har varit utlyst och är nu tillsatt.
Ärendehanteringssystemet Wärna Go, vilket under föregående år vållade stora
problem, har stabiliserats. Som ett förbättringsområde planeras inköp av modulen EWärna eller ett alternativ system.
Region Gotland blev utsedd till remissinstans gällande Ställföreträdarutredningen SOU
2021:36. Remissvaret ska vara inlämnat den 8 oktober 2021 till justitiedepartementet.
Kundundersökningen är återigen genomförd med gott resultat.
3 Förväntad utveckling
Verksamhetsmässigt förväntar sig inte nämnden några större förändringar. Antalet
huvudmän är någorlunda stabilt. Vi kan dock se en konstant ökning av ärenden av mer
komplicerad natur vilket i längden kommer att medföra svårigheter att rekrytera
lämpliga ställföreträdare i framtiden vilket medför ökade handläggningstider.
Framtida eventuella lagändringar (SOU) kommer bland annat att innebära att
huvudmannen ska informeras löpande i ärendet av både kansli och ställföreträdare. Det
kommer att föra med sig ytterligare arbetsinsatser för ställföreträdarna. I betänkandet
förslås också att kansliet ska ta över vissa arbetsuppgifter från tingsrätten. Detta
kommer i praktiken att innebära merarbete för kansliet motsvarande 1.0 tjänst.
Antalet ensamkommande har sedan ett par år stabiliserats sig på en relativt låg nivå.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
För överförmyndarnämndens verksamhet är endast ett fåtal av målområden från
koncernstyrkortet tillämpliga, och då endast i viss utsträckning.
4.1 Social hållbarhet

Inom målområde social hållbarhet är mål 2 relevant för nämnden:


Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor.

Överförmyndarnämnden saknar medel för att mäta hur dess verksamhet påverkar målen.
Däremot får det antas att en väl fungerande överförmyndarverksamhet har en positiv
påverkan på målet. Hur väl verksamheten kan sägas fungera mäts genom nämndens
egna mål.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
För överförmyndarnämndens verksamhet är endast ett fåtal av målområden från
koncernstyrkortet tillämpliga, och då endast i viss utsträckning.
5.1 Kvalitet

För målområdet kvalitet är mål 10, 11 och 12 relevanta:


Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Överförmyndarnämnden strävar efter att ha god tillgänglighet per e-post (ska besvaras
inom två arbetsdagar). Vidare är målet att samtliga utlysta besöks- och telefontider ska
vara bemannade under 2021. Hur detta upplevs av de som nyttjar nämndens tjänster
mäts i samband med kundundersökningen.


Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta

Överförmyndarnämnden har som mål att genomföra en bestämd utåtriktad aktivitet
under hösten 2021. Återkoppling av aktiviteten sammanställs av nämnden i samband
med kundundersökningen 2022.


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

Överförmyndarnämnden driver ett digitaliseringsprojekt med det långsiktiga målet att
ha en helt digital ärendehantering. Processen påbörjades 2019 med införandet av etjänsten för årsräkningar vilken i år har nyttjats av 4,4 % av ställföreträdarna. Det finns
dock ett stort behov av att utveckla e-tjänsten så att den fungerar helt digitalt både för
kansli och för ställföreträdare. Detta innebär fortsatt arbete med att utreda vilken sorts etjänst vi ska satsas på framöver (6,5 % av årsräkningarna har inlämnats digitalt under
2021).
5.2 Nämndmål

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2021 satt upp 7 stycken mål med tillhörande
uppföljningsmetod. Av målen har 5 uppfyllts.
1 Rättssäkerhet, tydlighet, tillgänglighet och trygghet (uppfyllt)
Målet är att verksamheten ska bedrivas rättssäkert och med tydlighet, tillgänglighet och
trygghet.
Uppföljning sker genom Länsstyrelsens tillsynsrapport och sammanställning av
eventuella JO-anmälningar som har inkommit under året. Nämnden deltar också i
nämnddialoger med de förtroendevalda revisorerna på KPMG.
På grund av Covid-19 har Länsstyrelsen flyttat fram sin årliga tillsyn till hösten 2021.
Inga JO-anmälningar har inkommit under perioden. I möte med Regionens revisorer
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framkom ett behov av att förnya och utveckla innehållet i verksamhetens
internkontrollplan.
Sammanfattningsvis bedömer kansliet att verksamheten har uppfyllt ovanstående
nämndmål.
2 Handläggningstider (ej uppfyllt)
Målet under 2021 är att den genomsnittliga handläggningstiden ska vara 70 dagar
(från inkommit nytt ärende till avslut eller inlämnat till tingsrätten för beslut).
Uppföljning sker genom att vi mäter handläggningstiden genom statistiska funktioner i
vårt ärendehanteringsprogram.
För perioden uppskattas handläggningstiderna till ca 90 dagar. De långa
handläggningstiderna beror i stort på att 3 ärenden har en handläggningstid på över 300
dagar vilket grundar sig i de specifika ärendenas komplicerade natur (om dessa ärenden
räknas bort hamnar handläggningstiden på ca 68 dagar).

3 Årsräkningar (uppnått)
Målet för 2021 är att alla årsräkningar som inkommit i tid och är kompletta ska vara
granskade senast 2021-08-31.
Uppföljning sker genom att antal granskade årsräkningar mäts regelbundet och
rapporteras, förutom i samband med delåren och årsbokslutet, också i samband med
sammanträdena.
Samtliga årsräkningar är granskade inom perioden.
4 Utåtriktad verksamhet (ej uppnått)
Målet för 2021 är att genomföra 4 utåtriktade rekryteringsmöten/informationsmöten för
blivande ställföreträdare, 3 stycken utbildningstillfällen gällande årsräkningar för
ställföreträdare, 2 stycken gruppmöten för nya gode män samt att kontinuerligt arbeta
med enskilda utbildningstillfällen för nya och gamla gode män.
Uppföljning sker genom att all utåtriktad verksamhet rapporteras regelbundet, förutom
i samband med delåren och årsbokslutet, också i samband med sammanträdena.
På grund av rådande pandemi har inte den utåtriktade verksamhetens mål kunnat
genomföras full ut. De digitala lösningarna har dock ersatt de fysiska mötena med
tillfredställande resultat.
Kansliet har under perioden genomfört 1 utbildningstillfälle digitalt för ställföreträdare
gällande årsräkningar samt 1 gruppmöte digitalt för nya gode män. Dessa utbildningar
har spelats in och därefter gjorts tillgängliga för samtliga ställföreträdare.
Dessutom har det under april månad annonserats i lokaltidningar efter nya
ställföreträdare vilket har resulterat i ett flertal intresseanmälningar.
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Utbildningar av nya och gamla ställföreträdare sker kontinuerligt via telefonkontakt.
Målet är därför delvis uppnått.
5 Telefon- och besökstider (uppfyllt)
Målet för 2021 är att kansliets utannonserade telefon- och besökstider skall vara
bemannade
Uppföljning sker genom att regelbundna rapporter i samband med sammanträdena.
Kansliet har haft öppet samtliga av de ordinarie telefon- och besökstiderna.
6 E-post (uppfyllt)
Målet för 2021 är att e-post ska besvaras inom två arbetsdagar.
Uppföljning sker genom att svarstiden på e-post mäts med hjälp av stickprov där vi
analyserar hur lång svarstiden är i genomsnitt.
E-post besvaras i snitt inom 1-2 dagar.
7 Andel nöjda ställföreträdare (uppfyllt)
Målet för 2021 är att genomsnittsvärdet av områdena tillgänglighet, bemötande,
kompetens och kvalitet ska vara minst 80 % nöjda ställföreträdare enligt kundenkäten.
Uppföljning sker i samband med kundenkäten.
Resultatet av kundenkäten visar att genomsnittsvärdet av de tillfrågade ställföreträdare
som anser sig vara nöjda med kansliets och nämndens arbete är 96 % (bilaga 1).
5.3 Medarbetare

Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från
regionstyrelseförvaltningen.
6 Kvalitetsberättelse
Under våren påbörjades ett förbättringsarbete kring kansliets arbetsrutiner och system.
Nio förbättringsområden identifierades av kansliet och en plan utarbetades för
genomförande för vart och ett av områdena. Tidsperspektivet för genomförande och
uppföljning är 2021-2023.
6.1 Inkomna synpunkter
Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Bra bemötande från kansliet.

Ställföreträdararvodena är för låga.

God tillgänglighet per e-post.

Hemsidan är inte uppdaterad och svår att navigera samt
saknar tillräcklig information.

Kansliet är kompetent.

Det erbjuds för lite utbildningar
Det erbjuds för få digitala tjänster
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Åtgärder
Det finns i dagsläget inga förutsättningar att höja arvoden för ställföreträdare, dels på grund av begränsat utrymme i
nämndens tilldelade budget men också på grund av att det inte har skett någon förändring gällande riktlinjer
angående ersättning för ideella förtroendeuppdrag.
Omarbetning av hemsidan från grunden planeras hösten 2021.
Överförmyndarnämnden har beviljats medel för utökning av kansliets personal 2022 vilket bland annat innebär
utökade möjligheter att erbjuda mer utbildning till ställföreträdare kommande år vid behov.
Överförmyndarnämnden arbetar kontinuerligt, i samverkan med Region Gotland, med att utveckla efterfrågade och
nödvändiga digitala lösningar. Kansliet ser till exempel över möjligheten att under 2021/2022 köpa in en ny modul, EWärna Go, som skulle möjliggöra inlämning av redovisningar med bilagor digitalt.

7 Väsentliga personalförhållanden
Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från
regionstyrelseförvaltningen. På grund av det åligger det inte nämnden att följa upp
personalärenden. Däremot ligger det i nämndens intresse att hålla sig uppdaterad med
hur kansliets sjuktal och kompetensförsörjning utvecklas.
7.1 Personalvolym

Regionstyrelseförvaltningen redovisar personalvolym.
7.2 Sjukfrånvaro

Regionstyrelseförvaltningen redovisar sjukfrånvaro.
8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat på -230 tkr i perioden. Nämnden
prognosticerar dock ett positivt resultat med 100 tkr för hela året.
Januari-augusti 2021 (tkr)
Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Totalt ÖFN

Helår 2021 (tkr)

Budget

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

229
1 924
2 998

117
1 924
3 263

+112
0
-265

344
2 887
4 497

244
2 887
4 497

+100
0
0

0
0

40
117

40
117

0
0

120
120

120
120

5 152

5 382

-230

7 728

7 628

+100

5 152

0

5 304

77

-153

-77

7 728

0

7 628

0

+100

0

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
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Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
Kostnader för kanslifunktion
Kostnad för arvoden till ställföreträdare
Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn

Kostnader för nämndverksamhet
I budget 2021 har 344 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är
beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice
ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Hittills i år har nämnden haft 4 digitala
sammanträden, där sekreterare och ordförande har varit fysiskt närvarande på Visborg.
Kostnaden t.o.m. augusti uppgår till 117 tkr, vilket innebär ett överskott på 112 tkr för
perioden.
Detta beror på att nämnden inför 2021 beslutade att dra ner på antal sammanträden till 6
stycken samt att sammanträdena har genomförts digitalt vilket har medfört lägre
möteskostnader.
Kostnad för kanslifunktionen
Nämnden har ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla
kansliresurser med motsvarande 4,0 tjänster. Årsbudgeten för denna del uppgår till 2
887 tkr. Kostnaden i perioden uppgår till 1 924 tkr, vilket ger en avvikelse på 0 tkr.
Arvoden till ställföreträdare
Nämnden har i budget för året avsatt 4 497 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och
med augusti har 3 263 tkr utbetalts vilket innebär att budgeten har överskridits med 265
tkr för perioden. Kostnaden för arvoden till ställföreträdare kommer att minska under
kvarvarande period då majoriteten av arvodena betalas ut under de första åtta
månaderna på året. Vi prognosticerar därför ett nollresultat.
Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande barn
För 2021 har 0 tkr avsatts för intäkter/kostnader. Utfallet under perioden är 40 tkr i
intäkter och 117 tkr i kostnader. Migrationsverket betalar en engångssumma per barn i
form av en schablonutbetalning på 40 tkr. Antal nuvarande ensamkommande barn är i
dagsläget 3 vilket genererar arvodeskostnader för verksamheten.
8.2 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inga extraordinära kostnader har uppstått under perioden.
8.3 Investeringar

Investeringsbelopp om 140 tkr har beviljats för ett tilläggsprogram (E-tjänst) till
kansliets verksamhetssystem Wärna Go. Vi kommer dock inte under 2021 att nyttja det
beviljade beloppet på grund av att distributören Explizit inte har haft möjlighet att
demonstrera produkten. Frågan har ställts till förvaltningsledningsgruppen om det är
möjligt att överföra de 140 tkr till år 2022. Svar kommer i slutet av september.
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Barn- och utbildningsnämndens beslut


Rapporten godkänns med föreslagen ändring.

Pandemin fortsätter påverka

Coronapandemin fortsätter att påverka nuläget och förväntad utveckling i nämndens
verksamhetsområde. Efter en intensiv sommar med många besökare så finns en oro för ökad
smittspridning i samhället vilket kan ge effekt i våra verksamheter. Lärdomar som har gjorts
kommer verksamheterna fortsätta att hålla i. Utmaningen är att gå från det korta
perspektivet, att lösa dagen och närmaste veckan, till ett fokus på mer långsiktiga mål och
utvecklingsarbete.
Kunskapsresultaten är fortsatt goda men oro finns för psykisk ohälsa

När det gäller konkreta resultat kan förvaltningen i dagsläget inte se någon negativ
pandemieffekt. Betygen i grundskolan är fortfarande goda men skillnader mellan enheterna
kvarstår. 87 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i årskurs 9 var behöriga till ett
yrkesförberedande program vid läsårsslut i juni. Föregående år var samma siffra 84 procent.
Det är glädjande att skolorna har lyckats väl med sitt kompensatoriska arbete men man måste
komma ihåg att det funnits färre underlag för bedömning, till exempel nationella prov och
det kan finnas en effekt av att lärare bedömt elevernas prestationer mer positivt i skenet av
den pågående pandemin. Den diskussionen förs nationellt och det finns ingen anledning att
tro att det är annorlunda på Gotland.
Verksamheterna påtalar ökad psykisk ohälsa bland eleverna. Här lyfter förvaltningen återigen
fram vikten av tillräckliga resurser för att barn- och elevhälsan ska kunna arbeta mer
förebyggande och hälsofrämjande.
Frånvaro och risk för skolplikt

Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls är just nu 62. För att de
här eleverna skall nå målen måste de först komma tillbaka till skolan. Det är viktigt att som
skolhuvudman medvetet och strategiskt fortsätta arbetet med att förebygga studieavbrott.
Förvaltningen deltar i ett ESF-projekt med stöd av SKR, ”Fullföljd utbildning” och inom
ramen för samverkansstrukturen i Region Gotland så arbetas det i förvaltningsöverskridande
arbetsgrupper för att gemensamt hitta nya vägar i denna viktiga fråga.

Forts…
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Sammanträdesdatum 2021-09-13

BUN § 75

Forts. BUN § 75
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola är prioriterat

Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att möta de utmaningar, lärarbrist,
bristande likvärdighet och ansträngd ekonomi som pekades ut i nulägesbeskrivningen i
uppdraget ”Framtidens för- och grundskola”. I samband med beslutet gav nämnden också
en rad uppdrag som verksamheterna arbetar vidare med. Bilden av en skola där likvärdighet
brister bekräftas också i den rapport som regionens revisorer, KPMG, publicerade i juni.
Sammanfattningsvis skriver man att grundskolan på Gotland saknar förutsättningar för en
likvärdig grundskola. Yttrande med åtgärder utifrån de rekommendationer som ges
i rapporten, beskrivs i textavsnittet nedan, ska lämnas till revisorerna senast den
30 september 2021.
Arbetet med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen och en förändrad
resursfördelningsmodell är två viktiga delar för att lyckas framåt.
Ekonomi

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli minus 9,4 miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 54,8 miljoner kronor till 40,7 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 14,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 33,4 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och intäkterna 1,6 procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 5,9 miljoner kronor
och avser 119 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 6,2 miljoner kronor och avser 265 fler barn och elever.

Ekonomistyrningen har för förvaltningen inneburit extra stora utmaningar under
2021. Det har varit en tid av dubbla budskap kring Regionfullmäktiges krav på
nämnderna att göra åtgärder för ett bokslut i balans, barn- och utbildningsnämndens beslut om att gå fram med ett tilläggsäskande om 17 miljoner kronor och
regionstyrelsens beslut om att grundskolan istället för tilläggsäskande får lov att gå
med 17 miljoner i underskott. Grundskolan har behov av ramförstärkning inför
kommande år. Budskapet att det är okej att göra ett minusresultat är positivt men kan
sända ett otydligt budskap till verksamheterna utifrån regionfullmäktiges beslut om
att hålla kvitterad budget och kan innebära att verksamheterna anställer för att täcka
de behov som verkligen finns men som i förlängningen ger ett svårare ekonomiskt
ingångsläge inför 2022.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Med en bibehållen skolstruktur
har behoven och förväntningarna på investeringar ökat markant.

Forts…
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En investeringsplan på tio års sikt har tagits fram på uppdrag av regionfullmäktige.
Förändringarna i omvärlden, just nu ökar antalet elever på Lotsen utifrån att mottagandet av
nyanlända tagit fart igen och vi har ett läge där fristående verksamheter växlar upp och tar
emot betydligt fler elever, gör att investeringsplanen regelbundet måste ses över och
omprövas. Planeringsförutsättningar ändras och det skapar viss oro i verksamheterna.
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom samtliga
målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter samt ett brett
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande till lärartjänster
där den sökande tar tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan.
Den pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att
ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden, det vill säga de områden som är mest
attraktiva för sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva ett tillskott av
elever för att vara bärkraftiga.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming, Ekonomichef Jimmy Söderström,
Förskolechef Lena Gustavsson, Grundskolechef Jörgen Norström.
Yrkande
Oscar Lindster (S) yrkar, med instämmande av ordförande att ett stycke på sidan 3 i
delårsrapporten ändras från:
”Att hantera en budskapet att det är ok att göra ett minusresultat kan tyckas positivt
men det sänder ett felaktigt budskap till verksamheterna om vikten av en kvitterad
budget och det riskerar att verksamheterna nu anställer för att täcka de behov som
verkligen finns men som i förlängningen ger ett svårare ekonomiskt ingångsläge inför
2022.”
till:
”Budskapet att det är okej att göra ett minusresultat är positivt men kan sända ett
otydligt budskap till verksamheterna utifrån regionfullmäktiges beslut om att hålla
kvitterad budget och kan innebära att verksamheterna anställer för att täcka de behov
som verkligen finns men som i förlängningen ger ett svårare ekonomiskt ingångsläge
inför 2022.”
Forts…
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Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att rapporten godkänns med den föreslagna
ändringen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden och förvaltningen ska följa
fullmäktiges beslut i RF §83 där samtliga nämnder uppmanas att säkerställa att
ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.
Jennie Jarve (V) yrkar, med instämmande av Oscar Lindster (S) att förslaget avslås då
fullmäktiges beslut redan är gällande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och Jennie Jarves yrkande om avslag på
det samma och finner att ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennie Jarves yrkande om avslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 5 jaröster och 8 nejröster. Eva Gustafsson (C),
Lena Gardelin (C), Stellan Sigsarve (C), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C)
röstar ja. Bobo Writler (M), Michaela Challnius (M), Linus Gränsmark (S), Oscar
Lindster (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lena Lind (MP) och Jennie Jarve
(V) röstar nej och ordförandes förslag avslås därmed.
Beslutsunderlag
Delårsrapport BUN 2021:2
Bilaga sammanställning per RO
Bilaga Volymer prognos 2108
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Pandemin fortsätter påverka
Coronapandemin fortsätter att påverka nuläget och förväntad utveckling i nämndens
verksamhetsområde. Efter en intensiv sommar med många besökare så finns en oro för
ökad smittspridning i samhället vilket kan ge effekt i våra verksamheter. Lärdomar som har
gjorts kommer verksamheterna fortsätta att hålla i. Utmaningen är att gå från det korta
perspektivet, att lösa dagen och närmaste veckan, till ett fokus på mer långsiktiga mål och
utvecklingsarbete.
Kunskapsresultaten är fortsatt goda men oro finns för psykisk ohälsa
När det gäller konkreta resultat kan förvaltningen i dagsläget inte se någon negativ
pandemieffekt. Betygen i grundskolan är fortfarande goda men skillnader mellan enheterna
kvarstår. 87 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i årskurs 9 var behöriga till
ett yrkesförberedande program vid läsårsslut i juni. Föregående år var samma siffra 84
procent.
Det är glädjande att skolorna har lyckats väl med sitt kompensatoriska arbete men man
måste komma ihåg att det funnits färre underlag för bedömning, till exempel nationella
prov och det kan finnas en effekt av att lärare bedömt elevernas prestationer mer positivt i
skenet av den pågående pandemin. Den diskussionen förs nationellt och det finns ingen
anledning att tro att det är annorlunda på Gotland.
Verksamheterna påtalar ökad psykisk ohälsa bland eleverna. Här lyfter förvaltningen
återigen fram vikten av tillräckliga resurser för att barn- och elevhälsan ska kunna arbeta
mer förebyggande och hälsofrämjande.
Frånvaro och risk för skolplikt
Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls är just nu 62. För att de
här eleverna skall nå målen måste de först komma tillbaka till skolan. Det är viktigt att som
skolhuvudman medvetet och strategiskt fortsätta arbetet med att förebygga studieavbrott.
Förvaltningen deltar i ett ESF-projekt med stöd av SKR, ”Fullföljd utbildning” och inom
ramen för samverkansstrukturen i Region Gotland så arbetas det i
förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att gemensamt hitta nya vägar i denna viktiga
fråga.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola är prioriterat
Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att möta de utmaningar, lärarbrist,
bristande likvärdighet och ansträngd ekonomi som pekades ut i nulägesbeskrivningen i
uppdraget ”Framtidens för- och grundskola”. I samband med beslutet gav nämnden också
en rad uppdrag som verksamheterna arbetar vidare med. Bilden av en skola där likvärdighet
brister bekräftas också i den rapport som regionens revisorer, KPMG, publicerade i juni.
Sammanfattningsvis skriver man att grundskolan på Gotland saknar förutsättningar för en
likvärdig grundskola. Yttrande med åtgärder utifrån de rekommendationer som ges i
rapporten, beskrivs i textavsnittet nedan, ska lämnas till revisorerna senast den 30
september 2021.
Arbetet med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen och en förändrad
resursfördelningsmodell är två viktiga delar för att lyckas framåt.
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Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli minus 9,4 miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 54,8 miljoner kronor till 40,7 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 14,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 33,4 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och intäkterna 1,6 procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 5,9 miljoner kronor
och avser 119 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 6,2 miljoner kronor och avser 265 fler barn och elever.
Ekonomistyrningen har för förvaltningen inneburit extra stora utmaningar under 2021. Det
har varit en tid av dubbla budskap kring Regionfullmäktiges krav på nämnderna att göra
åtgärder för ett bokslut i balans, barn- och utbildningsnämndens beslut om att gå fram med
ett tilläggsäskande om 17 miljoner kronor och regionstyrelsens beslut om att grundskolan
istället för tilläggsäskande får lov att gå med 17 miljoner i underskott. Grundskolan har
behov av ramförstärkning inför kommande år. Budskapet att det är okej att göra ett
minusresultat är positivt men kan sända ett otydligt budskap till verksamheterna utifrån
regionfullmäktiges beslut om att hålla kvitterad budget och kan innebära att
verksamheterna anställer för att täcka de behov som verkligen finns men som i
förlängningen ger ett svårare ekonomiskt ingångsläge inför 2022.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Med en bibehållen skolstruktur har behoven och förväntningarna på investeringar ökat
markant.
En investeringsplan på tio års sikt har tagits fram på uppdrag av regionfullmäktige.
Förändringarna i omvärlden, just nu ökar antalet elever på Lotsen utifrån att mottagandet
av nyanlända tagit fart igen och avdelningen har ett läge där fristående verksamheter växlar
upp och tar emot betydligt fler elever, gör att investeringsplanen regelbundet måste ses
över och omprövas. Planeringsförutsättningar ändras och det skapar viss oro i
verksamheterna.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom samtliga
målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter samt ett brett
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande till
lärartjänster där den sökande tar tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa
bostadsfrågan. Den pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har
svårt att ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden, det vill säga de områden
som är mest attraktiva för sommarboende och där förvaltningen också har skolor som
skulle behöva ett tillskott av elever för att vara bärkraftiga.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna
Coronapandemin fortsätter att överskugga andra väsentliga händelser under delår 2 och
påverkar samtliga verksamheter inom nämndens område. På Region Gotlands större
högstadieskolor har växelvis distansundervisning i årskurs 7–9 pågått under hela perioden.
Fenomenalen Science Center, Öppna förskolan och Kulturskolan Gotland har stängt ned
sin verksamhet under delar av perioden - framför allt de publika delarna. Sammantaget har
detta medfört ökade kostnader för skolorna och cirka 1,3 miljoner har bokförts som
pandemirelaterade kostnader.
Praon (praktisk arbetslivsorientering) i årkurs 8 och 9 kunde inte genomföras som den
brukar under vårterminen. Det blev istället internprao på den egna skolan för flertalet
elever.
Barn- och elevhälsans skolsköterskor har haft andra uppgifter än de normala på grund av
pandemin. Det har haft vaccinationsuppdrag och att hantera antigentestning på högstadiet.
Inför starten av ett nytt läsår är närundervisning huvudalternativet. Förordningen om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
(2020:115) ändrades den 10 augusti 2021 så att eventuella beslut om distansundervisning
eller stängning av verksamheter helt beslutas av det lokala smittskyddet och huvudmannen
utifrån det lokala smittläget.
Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden och de funktioner som den
bidrar med har ökat under pandemin. Pandemin har även tydliggjort vikten av väl
fungerande system och infrastruktur, tillgängliga stödfunktioner och kompetenshöjande
insatser.
Förvaltningen har sett ett ökat behov av Barn- och elevhälsans insatser och kompetenser.
Barn, elever och deltagare uppvisar tecken på en ökad oro och ökad psykisk ohälsa.
Sannolikt finns även här en pandemieffekt, som skulle kunna härledas till
distansundervisningen och sociala omständigheter, möjlig sjukdom och
permittering/arbetslöshet i familjen.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola
För att möta de utmaningar som finns i form av brist på legitimerade lärare och
likvärdighet i förskola och grundskola så har båda verksamheterna vidtagit åtgärder.
Att det finns stora skillnader mellan grundskoleenheterna är något som bekräftas av den
revisionsrapport som lämnades i juni av KPMG - Region Gotlands utsedda revisorer.
Rapporten lämnar en rad rekommendationer som redovisas under rubriken Förväntad
utveckling.
Förskolan har fått en ny ledningsorganisation från 1 juli 2021 och därmed nya
förskoleområden.
Förskolans ledningsgrupp består nu av de åtta områdesrektorer som finns fördelade över
ön. Dessa kommer tillsammans med avdelningschefen för förskolan att på olika sätt arbeta
vidare utifrån målsättningen om en likvärdig och kvalitativ kommunal förskola för alla barn
oavsett var man bor.
Friskolornas utbyggnad med ökat elevintag utmanar den kommunala grundskolans
ekonomi. Grundskolan tappar 120 elever till friskolor höstterminen 2021. Kostnaden för
detta är ca 2,4 miljoner för resterande år. Detta påverkar även ökad rotation på kommunala
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grundskolor, framför allt i blivande förskoleklass. Några skolor kommer inte att kunna fylla
sina platser och det finns därför en risk för ökad segregation då skolor av olika skäl, det kan
handla om tillgång till lärare och stödfunktioner, goda studieresultat, kamrater, profil, gott
rykte till exempel, är mer populära än andra. En indikation är också att F-3-skolor inte är
lika attraktiva som F-6-skola. I Endre skola märks en tydlig indikation på detta då fler
elever söker sig från skolan då nämnden och regionfullmäktige beslutat om F-3-inriktning
för skolan. Grundskolerektorerna har tillsatt en arbetsgrupp kallad Grundskolan 2.0 för att
försöka möta konkurrensen om eleverna från öns friskolor.
Utvecklingsarbete sker kring fullföljd utbildning
Under 2021 deltar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) i SKR:s
utvecklingsprogram kring fullföljd utbildning tillsammans med två andra kommuner. Syftet
är att öka antalet elever som fullföljer grundskola och senare gymnasiet med fullgoda betyg.
Utbildningen är evidensbaserad och förvaltningen ser fram emot att följa vilka resultat som
kan komma av detta. Pilotskolor för detta utvecklingsarbete är Högbyskolan och
Klinteskolan.
3 Förväntad utveckling
Lärdomar under pandemin
Hur hösten gällande smittspridning och restriktioner kommer att se ut vet vi inte i
dagsläget. För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är
huvudregel vid höstterminens start. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens
bedömning. Sedan den 10 augusti gäller också nya regler för skolan. Det innebär bland
annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av
smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för
att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken. Om smittläget skulle ändras är det
endast vid ett mycket allvarligt smittläge som skolor bör vidta en så ingripande åtgärd som
att stänga skolan och övergå till distansundervisning.
En lång period med pandemi har gett lärdomar förvaltningen tar med sig framåt. Digitala
möten och undervisning fungerar ofta bra och är ett komplement till fysiska möten och
ordinarie undervisning. Digitalisering skapar nya arbetssätt och ger nya möjligheter. Med
fortsatt gott ledarskap i våra klassrum, vilket är en förutsättning för att digitaliseringen skall
bli ett verktyg för inlärning för ökad måluppfyllelse, så finns nyvunnen kunskap under den
här våren som har kommit för att stanna.
Utökade möjligheter till fjärrundervisning till år 7–9 i fler ämnen ges från Skolverket
höstterminen 2021. Möjligtvis kan det stödja förvaltningen i att använda behöriga lärare på
mindre 7–9-enheter.
Både för- och grundskolan kommer fortsätta med tvättslussar och övriga rutiner som
införts för en god hygien. Det har minskat övriga sjukdomar hos elever och personal.
Mycket av förskolornas verksamhet flyttade ut och blev utomhusundervisning vilket har
fungerat över förväntan väl och är något som kommer att fortsätta på många förskolor när
pandemin är över. En effekt av detta är att många fler förskolor har börjat att göra
utegrupper av 5-åringarna till hösten för att göra plats inomhus för 1-åringarna istället för
att förvaltningen riskerar att göra akutförskolor eller placera dem på andra förskolor, i
väntan på plats inom önskat förskoleområde.
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Lämning och hämtning utomhus på både förskola och fritidshem kommer också att
fortsätta.
Sjukfrånvaron för medarbetarna har sjunkit under årets första del jämfört med förra året
trots hårdare restriktioner om att vara hemma vid symptom. Detta visar vikten av att inte
ha sjuknärvaro på arbetsplatserna. Om alla är hemma när man är sjuk så minskar sjuktalen,
alla håller sig friskare. Detta är även en effekt av att barnen inte kommer till förskolan med
smitta.
Förvaltningen har tydligare policys kring barn och hälsa, till exempel när ett barn ska vara
hemma från förskolan.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola
Region Gotlands revisorer (KPMG) har under perioden, på uppdrag av de förtroendevalda,
genomfört granskning av likvärdig grundskola. Granskningen kommer sammanfattningsvis
fram till att grundskolenheterna inte har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal
samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små skolenheter.
Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar
elevens kunskapsutveckling varierar också. Detta är något som grundskola Gotland måste
arbeta med för att minska skillnader mellan skolor.
Rapporten stärker den bild och de utmaningar som förvaltningen tog fram och redovisade i
samband med uppdraget ”Framtidens förskola och grundskola” och revisorerna
rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:
•
•
•
•
•

analysera och justera befintlig resurstilldelning och resursfördelningsmodell utifrån
förutsättningar för likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt och ges särskilt stöd om det bedöms behövas.
följa upp att det vid varje skolenhet finns reella förutsättningar för varje elev att få
det särskilda stöd som eleven behöver.
följa upp undervisning i svenska som andraspråk och vidta åtgärder vid brister i
kvalitet och likvärdighet.
säkerställa att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse
noggrant analyseras och ligger till grund för åtgärder då brister identifieras.

Förskolan och grundskolan tar nu arbetet med utmaningarna vidare under rubriken
”arbetet för en likvärdig förskola och grundskola”. Grundskolan presenterar förslag till
åtgärder utifrån rekommendationerna på nämndens möte den 13 september.
Både förskolan och grundskolan har förändrat sin organisation genom att slå samman
mindre skolor till större skolenheter med en rektor och biträdande rektor. För att skapa
starkare och mer bärkraftiga enheter tillsammans. Det är av stor vikt att förvaltningen inte
tappar 1–16-årsperspektivet i samband med omorganisationen.
För att tillvarata det engagemang som fanns vid de dialogmöten som genomfördes i
samband med skolutredningen så ska en landsbygdspilot anställas med uppdrag att
identifiera de faktorer som gör att vårdnadshavare väljer att vara kvar i sin egen hemskola.
Uppdraget spänner över mer än skolfrågan, bostadsbyggande till exempel och därför är
enheten för regional utveckling vid regionstyrelseförvaltningen huvudansvarig för detta.
Pilotskolor blir Kräklingbo och Stenkyrka.
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Arbetet med kompensation och stöd
Begreppet likvärdighet innebär att oavsett var elever bor eller går i skolan så ska eleven få
det stöd den behöver för att lyckas i skolan. Framförallt grundskolan har ett ökat antal
elever med antingen psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ibland
hänger det samman. Det här är oroande, framförallt för eleven själv. Den stress det ofta är
för dessa elever att delta i skolans arbete får ofta effekt på trygghet och studiero för eleven
själv och hens klasskamrater.
Antalet elever med hög frånvaro och elever där det finns risk för att skolplikten inte
uppfylls ökar. Det gör den även nationellt och det finns ett samband med coronapandemin.
Oavsett covid-19 så behöver arbetet med att få tillbaka frånvarande elever intensifieras.
På Gotland finns ett gott upparbetat samarbete kring dessa elever liksom runt de elever
som har funktionsnedsättningar av något slag. Det är av yttersta vikt att det samarbetet
hålls i och utvecklas, speciellt i tider då varje förvaltning ser över sina kostnader.
I den egna förvaltningen är samarbetet med barn- och elevhälsan och arbetet med
tillgängliga lärmiljöer viktiga. För några få elever är den optimala lärmiljön en liten grupp
med särskilt utbildade medarbetare. Från höstterminen har grundskolan en samlad
resursskola med egen rektor och egen elevhälsa.
En väl fungerande barn- och elevhälsa med tillräckliga resurser för att kunna arbeta
förebyggande och främjande är naturligtvis en förutsättning.
Bedömningen är att det kommer att vara ett utökat behov av barn- och elevhälsans insatser
och kompetenser. Detta bör beaktas i perspektiv av att Skolinspektionen i sina två senaste
granskningar av verksamheten bedömt tillgången till elevhälsa på Gotland som otillräcklig
och gett ett föreläggande. Tilläggsäskande har gjorts.
Lokalfrågor och ökade investeringsbehov
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort sett
bibehållen skolstruktur, så finns nu både ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där underhållet varit eftersatt, där tillfälliga bygglov för
paviljonger löper ut och där specialsalar och lagenliga lokaler för barn- och elevhälsan
saknas.
De stora byggprojekten som startat eller är beslutade att starta inom nämndens
ansvarsområde är Södervärnskolan där ventilationsproblem nu skall åtgärdas. De
evakueringslokaler som ställs upp på skolgården skall fungera flera år framåt. När
Södervärnskolan är klar väntar evakuering av Alléskolan när det bygget kommer igång och
så småningom är planen att även vuxenutbildningen skall evakueras till dessa paviljonger.
Klartecken har också givits för att bygga sex avdelningar för förskolan i Väskinde.
Förväntad utveckling är att frågor inom försörjningsområdet, främst gällande lokaler, lyfts
upp tydligare och än mer systematiskt på agendan inom förvaltningen, i samverkan med
teknikförvaltning och regionstyrelseförvaltningen och utifrån det göra återkommande
rapporteringar om nuläge och framtid till nämnder.
Den tioåriga investeringsplan som togs fram under våren är ett steg i rätt riktning för att få
kontroll på framtida behov.
I utvecklingsarbetet är det viktigt att ytterligare tydliggöra och klargöra ansvarsfördelning
mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen (TKF). Kartlägga
och utvärdera hur samarbetet fungerar i dag och arbeta fram en mer gemensam strategi
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framåt när det gäller lokalförsörjning och periodiskt underhåll. Det är även mycket viktigt
att rektorer och chefer hålls informerade kontinuerligt, görs delaktiga och även utbildas
inom området för att få det stöd de behöver och känna en trygghet i hur frågorna
omhändertas.
Elevframskrivning
De senaste elevsiffrorna från Statisticon visar att det blir färre elever än förväntat i
Visbyområdet, framförallt i norra Visbys upptagningsområde. Detta samtidigt som
friskolorna utökar sina platser i Visby och tendensen att vårdnadshavare väljer bort sin
hemskola fortsätter gör att planeringen av organisation och lokaler försvåras.
Särskolan
Särskolan har ett ökat elevunderlag inför kommande läsår och eleverna har fler
tilläggsdiagnoser och därmed större behov av stöd. Detta medför ökat behov av personal
och anpassade lokaler.
I en framtid finns en önskan att även särskolans skolskjutsar finns med i den samordnade
regionala skjutsorganisationen.
Förskola
Inom förskolan Gotland pågår sedan drygt ett och ett halvt år ett arbete kring arbetstid och
vad den ska innehålla samt hur förskolan kan förbättra bemanningen för att minska stress
och ohälsa. Det har som start gjorts enkäter kring planeringstid och en arbetsgrupp
bestående av arbetsgivare, första förskollärare och fackliga aktörer arbetar med frågan. Det
har under det här året genomförts nätverk både för barnskötare och förskollärare kring
arbetstid. Grundtanken är att planeringstid behöver bli likvärdig utifrån barnperspektivet.
Den ska beräknas och fördelas så alla barn garanteras en undervisning som har planerats
utifrån vissa tidsmått. Detta för att kunna garantera att läroplanen följs för alla barn inom
våra förskolor.
Grundskola
Implementeringen av reviderad läroplan påbörjas under ht-21 för att vara fullt
implementerad till hösten 2022 då reviderad läroplan träder i kraft. Rektorer kommer
avsätta tid på kompetensutvecklingsdagar för detta. Det blir förändringar i timplanen i olika
ämnen och större fokus kommer att ligga på fakta och förståelse. Omfattningen av
innehållet har setts över, grundläggande kunskaper betonas för de yngre eleverna. Ökande
inslag av analytisk förmåga i takt med att eleverna blir äldre. Kunskapskraven är mindre
detaljerade.
Kulturskola
Kulturskolan har i grunden en organisation som är större än vad ekonomin egentligen
medger och är idag beroende av projektmedel för att kunna fortsätta i nuvarande
omfattning. Situationen har hittills kunnat hanteras utifrån att ett antal lärare önskat gå ner i
tjänst. Dock leder detta i förlängningen till att den tillsvidareanställda personalens
kompetens får styra utbudet i högre grad än vad behov och efterfrågan gör.
Kulturskolan ser också med oro att en ökande andel av kulturskolans undervisning flyttas
till sen eftermiddagar och kvällar, vilket skapar stor frustration i personalgruppen. Här
kolliderar kulturskolans lektioner med kravet om garanterad undervisningstid. En god
dialog mellan grundskola och kulturskola för att hitta lösningar är nödvändig framåt.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Från höstterminen 2021 har förvaltningen anställt två fritidshemsutvecklare på vardera 40
procent med uppdrag att utveckla fritidshemmen och stärka likvärdigheten på
fritidshemmen på Gotland. Satsningen pågår under hösten med förhoppning om
förlängning. Kompetenshöjande insatser planeras för hösten för fritidspersonal.
Förskolans första förskollärare har arbetat med nätverk kring Barnkonventionen då den
blivit lag. De medverkar även i projektet ”Våldsprevention och jämställdhet” för att kunna
knyta samman barnkonventionen och projektet för förskolan Gotlands medarbetare.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Inledning
Att klara gymnasiet har stor betydelse och ger förutsättningar för det fortsatta livet. Det
vittnar både forskning och erfarenhet om. För att klara det här målet är det viktigt att
samtliga delar i förvaltningens verksamhet fungerar väl och ser sig som lika viktiga delar i
en lång kedja. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet skall uppnås och för de
elever som inte fullföljer gymnasiet inom gymnasieskolans ram så finns alla möjligheter att
klara detta på Folkhögskolan och vuxenutbildningen. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen skall ge förutsättningar för ett livslångt lärande. I delårsrapporten
beskriver förvaltningen hur arbetet med den kedjan går just nu, vilka aktiviteter som
genomförs och sedan följer en kort beskrivning från varje avdelning kring hur det gått
med måluppfyllelsen.
Aktiviteter som leder mot målet
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans
med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående
förbättringsarbetet. Kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med
funktionsnedsättning ökar och även central förvaltnings förmåga till stöd och stödmaterial
bidrar successivt till ökad måluppfyllelse.
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Avdelning stöd och utveckling arbetar kontinuerligt för att bidra med stöd och råd inom
arbetet med övergångar. Förvaltningen har utvecklat en större generell kompetens när det
gäller betydelsen av väl fungerande övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
En förvaltningsövergripande elevhälsoplan är nu framtagen och skall implementeras
under 2022. Där har övergångar ett eget kapitel.
Central förvaltning har utvecklat närmare samarbete med följande;
Sveriges kommuner och regioner (SKR) - utvecklingsprogram:
• Utvecklingsprogrammet “Fullföljd utbildning” riktar sig till kommuner som vill
göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande
arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina
studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess verksamheter
• STL- skriva sig till lärande, som startade 2019. Förenar pedagogiska
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
Uppsala universitet:
• Planering av utbildningsinsats för förstelärare; "Processledarskap och
skolutveckling". Preliminär start höstterminen 2022. Etablerat samarbete med
lärarutbildning inom Uppsala universitet. - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
kontaktlärare och forskar-lärarsamverkan är under utveckling
Handlingsplan digitalisering för UAF är reviderad och den bygger delvis på den Nationella
IT-strategin. Planen är etablerad inom verksamheterna och den följs upp kontinuerligt i
samband med de årliga rapporteringarna. Kontinuerligt stöd, utbildning och utveckling av
hur digitala verktyg används inom fjärr- och distansundervisning och digitala möten har
haft stor betydelse under 2020.
En förutsättning för att nå målet är en väl fungerande Barn- och Elevhälsa (BEH).
Samarbetet med verksamheterna fungerar bra. Medarbetare arbetar kontinuerligt nära
skolledning och specialpedagoger på varje skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig
lärmiljö för barnen och eleverna. BEH är också en aktiv och drivande part i
förvaltningens olika utvecklingsarbeten och samarbetar för förbättring gällande bland
annat: tilläggsbelopp, övergripande elevhälsoplan, likvärdig skola, problematisk
skolfrånvaro, elever med problemskapande beteende, medicinsk studie- och
yrkesvägledning, resursskola, Lotsen och projektet Fullföljd utbildning.
Förskola
Gällande aktiviteten övergångar mellan förskola och grundskola så är den klar. Tillgängliga
lärmiljöer kommer att finnas med även nästa år som aktivitet då målet inte är helt uppfyllt.
Grundskola
Har konkretiserat två delmål.
• Öka antalet elever som är behöriga till gymnasiet.
• Öka likvärdighet mellan skolor gällande meritvärde i år 9.
Medelvärdet på behörighet till yrkesförberedande program ligger på 87 procent.
Differensen mellan olika kommunala grundskolor är från 92–77 procent. Flickors
behörighet ligger på 90 procent och pojkar på 85 procent. Medelvärdet har glädjande ökat
från 84 procent 2020 till 87 procent 2021.
Genomsnittliga meritvärdet år 9 år 2021 är 224 poäng. Differensen mellan olika
kommunala grundskolor är från 235 p till 195 p. Meritvärdet har glädjande ökat från 215 p
år 2020 till 224 p år 2021.
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Medelvärdet på fullständiga betyg ligger på 80 procent, differensen mellan skolor är från
89 procent till 74 procent år 2021. Medelvärdet har ökat från 77 procent 2020 till 80
procent år 2021, det är en bra förflyttning för grundskolan Gotland.
Särskola
Alla elever som gick åk 4 i gymnasiesärskolan fullföljde sin utbildning.
Kulturskola
Kulturskolan är en viktig del av tillvaron för många. Att bedöma detta i
måluppfyllelsetermer är näst intill omöjligt. Dock är cirka 90 procent av eleverna och
deras föräldrar är nöjda med verksamheten.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Målet rymmer mycket. Att bli väl bemött i våra verksamheter, att få lämna våra
verksamheter med gott självförtroende och stärkt självkänsla inför nästa steg i livet, att få
det stöd man behöver och att våra lärmiljöer är hälsofrämjande. Att klara skolan är en
viktig del. Tyvärr kan förvaltningen konstatera att det inte är fullt ut likvärdiga skolor på
Gotland. Den bilden verifieras även av den granskningsrapport som Regionens revisorer,
KPMG, lämnade i juni. Det är för stor skillnad i förutsättningar mellan våra skolor för att
det skall vara likvärdigt.
Det finns brister i likvärdigheten mellan våra skolor. Det fria skolvalet påverkar. Det finns
skolor där vårdnadshavare stannar på sin anvisade skola och det finns skolor där
vårdnadshavare väljer ett alternativ. Tillgång till behöriga lärare och stödfunktioner
påverkar.
Samarbetet med övriga förvaltningar i det som förvaltningen numer benämner
samverkansstrukturen (tidigare BarnSam och VuxenSam) fungerar allt bättre och är
mycket viktigt för att nå målet. I vår egen förvaltning är en väl fungerande barn- och
elevhälsa som samarbetar väl med våra enheter mycket viktigt.
Tvärs över förvaltningsgränserna pågår omställningsarbetet till en god och nära vård samt
ett uppdrag för att minska livsstilssjukdomar. Förvaltningen deltar aktivt.
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling har tagits fram under året. Barnoch elevhälsans kuratorsgrupp har gjort en inventering av skolornas arbete mot kränkande
behandling på strukturell nivå som bas i ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet och
likvärdighet. E-tjänsten för att anmäla kränkande behandling används och bedöms
fungera mycket bra.
Övergripande elevhälsoplan för UAF är nu framtagen och redo för implementering.
Planen ska vara ett stöd för rektorer och personal och ska ge en övergripande helhetssyn
på elevhälsoarbetet och ge möjlighet att utvärdera och kontinuerligt utveckla
elevhälsoarbetet. Preliminärt implementeras planen till 2022.
Utvärdering av genomförd sammanslagning av avdelningar under 2020 är genomförd och
den visar att förvaltningen tar steg framåt i hälso- och arbetsmiljöarbetet: Personal känner
sig mer delaktig, mer informerad och har en god dialog med närmaste chef. Ett ökat
förtroende för förvaltningsledningsgruppen lyfts fram. Kvarstår att än mer utveckla
samarbeten och att minska sårbarhet och upplevd stress hos några.
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Förskola
Hälsoarbetet tog en oväntad vändning i och med pandemin. Ett stort fokus hamnade rent
naturligt på bemanning och bemanningsfrågor. Den utbildning i bemanningsekonomi
som var under våren för regionens chefer kom precis rätt i tiden och gav stöd i dessa
frågor när det behövdes som bäst. Rektorerna i förskolorna kan se att nya arbetssätt har
utvecklats och förhållningssättet till vikarier och att hjälpas åt har skapat diskussioner som
lett till förändringar av godo.
Trots ett år med pandemi så har förskolan upprätthållit arbetet med "Våldsprevention och
jämställdhet". Utbildningen har fortsatt digitalt efter ett uppehåll under våren. Projektet
har blivit förlängt och kommer att slutföras under första halvåret 2022.
Grundskola
Arbetet med likvärdiga förutsättningar i alla grundskolor fortsätter. Elevhälsan utökas
med personal från hösten -21 för att stärka likvärdighet över ön. Från hösten -21 samlar
grundskolan resursskola Gotland, Lövsta resursskola och tal- och språkklasser under en
skolledning. På sikt arbetar grundskolan för samlad elevhälsa som stöd till resursskola
Gotland. Inom de olika skollinjerna utökas särskilda undervisningsgrupper för att möta
elever på bästa sätt och ge dessa elever goda förutsättningar. Arbetet med att främja
skolnärvaro utökas med fortbildning för samtliga rektorer tillsammans med socialtjänst,
hälso- och sjukvård samt elevhälsan. Grundskolan tar ett gemensamt grepp för att lyckas
bättre.
Särskola
Särskolan har under senaste läsåren satsat mycket av på kompetensutveckling kring
tillgängliga lärmiljöer. Så väl lokaler, undervisningssituationer, kommunikationssätt som
delaktighetsprocesser har setts över. Det finns även två försteläraruppdrag som följer hela
Särskolans linje. Den ena inom kommunikation/digitalisering och den andra inom
området hälsa i ett livslångt perspektiv.
Särskolan fortsätter att ha ett eget resursteam runt eleverna.
Kulturskola
Kulturskolan arbetar aktivt på att försöka nå de underrepresenterade elevgrupperna.
Arbetet går långsamt - men dock åt rätt håll. Till exempel etableras olika verksamheter på
Gråboskolan.
Barn- och Elevhälsan
Barn- och elevhälsan har ett flertal insatser i verktygslådan:
• YAM (Youth Aware of mental Health), som är ett universellt evidensbaserat
hälsofrämjande och självmordspreventivt program för ungdomar.
• PAX, som är en vetenskapligt beprövad modell för att arbeta med värdegrunden
och för att skapa studiero i klassrummet. Internationellt har det använts i alla
skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet.
Ytterligare instruktörer har utbildats och föreläsningar till skolledare och lärare har
genomförts.
• MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa), är en metod baserat på vetenskaplig
evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer. De som
har fått utbildningen hittills i år är Ungdomsgårdarnas medarbetare och elever på
Vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och elevhälsans medarbetare har själva
digitaliserat utbildningen så att den gick att genomföra trots pandemin.
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•

ABC-föräldrautbildning. Barn- och elevhälsans medarbetare har själva digitaliserat
utbildningen så att den gick att genomföra trots Covid- 19 pandemin. Sudret har
prioriterats hittills i år.
• "Stadig grund: Må bra och klara skolan", ett hälsofrämjande program som vänder
sig till åk 7 samt vårdnadshavare. Programmet innehåller kortare föreläsningar,
dialog och praktiska övningar på följande tema: relationer, sömn, återhämtning,
mat, struktur, fysisk aktivitet, självkänsla. Programmet innehåller samarbete med
lärarna. Förvaltningen planerar nu att ge denna insats likvärdigt till alla skolor samt
utveckla programmet mot yngre åldrar.
• Psykosociala programmet, som skapats på följande tema: stopp min kropp,
barnkonventionen, kränkningar/sociala medier. Programmet ges likvärdigt till alla
skolor.
För att nå målet har barn- och elevhälsan har aktivt deltagit och bidragit i olika
samarbeten under året:
- Skolfam: fortsatt utveckling med socialförvaltningen gällande arbetet med
familjehemsplacerade barn i förskoleklass och grundskola. Barn- och elevhälsan höll i och
ansvarade för nationell konferens under våren.
- God och nära vård, har ingått hela våren i regionens programledningsgrupp. Planeras nu
att genom omställningsmedel tillföra ytterligare profession till Barn- och elevhälsan
(fysioterapeut) för en förstärkning av hälsofrämjande och förebyggande arbete mot
skolorna.
- Igångsättande av NPÖ (Nationell patientöversikt), som en av de första Barn- och
elevhälsoverksamheter i landet. I ett första steg som konsumenter vilket nu i stort sett är
färdigt och därefter i ett andra steg även som producenter. Syfte: Ökad patientsäkerhet,
större effektivitet, bättre samarbete med Hälso- och sjukvården, ökat kvalitet för elever
och vårdnadshavare.
- Samarbete med barnkliniken, logopedmottagningen, Mini-Maria och Operativ
samverkansform gällande bland annat medborgarlöftet och unga kvinnors
droganvändning samt ANDT tidiga insatser. Barn- och elevhälsan har fått utbildning till
certifierade ANDT-coacher.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Att hantera samhällsstörningar har förvaltningen övat i skarpt läge under ett och ett halvt
år med en pågående pandemi.
Mycket som ryms inom mål tre har hanterats väl inom förvaltningen. Det vittnar också
granskningen som gjordes av konsulten Ramböll under året. Dialogen med smittskyddet
och beredskapsgrupp har fungerat mycket bra.
Krisplanen har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen kring
coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade
scenarios har ökat. Förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. I samband
med pandemin har också information tagits fram på olika språk.
Att det fungerat bra undantar dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning,
repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom området krishantering.
Behovet av kontinuerliga utbildningsinsatser och reviderade handlingsplaner har
tydliggjorts.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

För att fler människor ska välja att flytta till Gotland så är det mycket viktigt att
förvaltningens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har en hög attraktionskraft
och har en ökande befolkning. Den trånga sektorn är bostäder. Det finns exempel på
lärare som gärna skulle flytta till Gotland men där bristen på en bostad har varit hindret.
Goda kommunikationer till och från ön är den andra avgörande frågan för en potentiell
hitflyttare.
Genom ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheterna med att bidra
med bästa möjliga kvalitet för dem förvaltningen är till för. För- och grundskolan har
under året arbetat fram underlag för att möta den framtida skolans utmaningar. Väl
fungerande skolor fördelade geografiskt över hela ön bidrar till att fler i arbetsför ålder vill
flytta till Gotland.
Kompetensförsörjningen är en utmaning. För att tillväxt och kompetensförsörjning ska
kunna vara mer stabil på Gotland behöver våra arbetsplatser öka sitt mottagande och
bredda kompetensnormen. Att skapa ett innanförskap på arbetsmarknaden och jobba
bort det utanförskap som finns utifrån kriterier som etisk bakgrund, funktionsvariation,
utbildning och ålder är väsentligt i förvaltningens uppdrag.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland

Situationen med Corona har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Om förvaltningens verksamheter håller hög kvalitet så är det en starkt bidragande faktor
till att människor vill bygga och bo på Gotland.
Kontinuerliga uppföljningar görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är centrala delar i förvaltningens
utvecklingsarbete. God kvalitet i verksamheterna som sedan kommuniceras ut och görs
tillgängligt bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i
ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar individen även i det
vardagliga.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv.
Pågående pandemi har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, barn,
elever, deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och
samhället.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men
påverkar individen även i det vardagliga.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen

Servicemätning 2020 Förvaltningen har relativt goda resultat i servicemätning vad det
gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt. Dock behöver det kontinuerligt
bedrivas förbättringsarbete inom berörda verksamheter. Hålla i de resultat som förbättrats
och arbeta upp de resultat som sänkts. En viktig fråga att ha med sig på vägen är; När är
måluppfyllelsen ”tillräckligt god”?
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
- Förskola 92 (ökning jämfört 2019 - 90) - Grundskola 100 (ökning jämfört 2019 - 82)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
- Förskola 69 (minskning jämfört 2019 - 75) - Grundskola 75 (ökning jämfört 2019 - 58)
Förvaltningens utveckling av e-tjänster har ökat under 2020-2021. Detta har bidragit till
att tillgängligheten förbättrats såväl externt som internt.
Att arbeta med framåt;
- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska
- Utvärdera och förbättra själva servicemätningen tillsammans med övriga förvaltningar
- Kontinuerligt utveckla förankringsarbetet med resultat från servicemätning till
verksamheterna och hur förvaltningen kan jobba med förbättringar gemensamt inom
regionen
- Slutföra förstudie av lärplattformar under 21/22. Skapa beslutsunderlag för
förutsättningar för upphandling av ny lärplattform inom för-, grund- och särskola.
Därigenom utveckla delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i
förekommande fall vårdnadshavare.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Förvaltningen har hittills under 2021 färre klagomålshanteringar och få anmälningar till
Skolinspektionen samt barn- och elevombudet jämfört 2020.
Vårdnadshavare inom förskola ger relativt höga betyg till förskolorna; ”Jag upplever att
alla har samma förutsättningar oavsett könstillhörighet” Betyg; 9,3/10. Samma som 2020
"Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn".
Betyg; 8,9/10. Samma som 2020 Svarsfrekvensen är tyvärr låg, 34%, vilket innebär ett
utvecklingsområde framåt.
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De senaste läsårens satsning på kompetensutveckling genom projektet "Tillgängliga
lärmiljöer" har varit viktig och givit resultat. Arbetet har fokuserat på kommunikationssätt
och delaktighetsprocesser för elever, ungdomar, deltagare och personal. Förvaltningen har
här lyckats behålla drivkraften från projektet, som avslutades mars-20, och implementerat
det i ordinarie verksamhet.
Servicemätning 2020; Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
- Förskola 100 (jämförbart med 2019)
- Grundskola 89 (minskning jämfört 2019)
Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur infördes inom den
centrala förvaltningen fr.o.m. 1 juli 2021 valde förvaltningsledningen att prioritera följande
förbättringsområden framåt. Dessa är viktiga beståndsdelar i verksamhetsplan-21;
Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.
Kommunikation och information. Översyn av kommunikations och informationskanaler.
Kommunikationsstrategi för hela förvaltningen är under framtagande, gäller såväl internt
som externt. Sammankopplad med handlingsplan digitalisering kommer den att ge
förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Förändrat arbetssätt, arbetsgång
och tidigarelagd intern tidplan i arbetet med verksamhetsplan har bidragit till bättre
process, ökad delaktighet, ökad förståelse och bättre förankring inför budgetarbetet.
Tydliggörande av den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar;
Ansvars- och arbetsbeskrivningar är framtagna på funktions- och individnivå och
redovisas på insidan.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Ekonomiarbetet har utvecklats under året och tillsammans med utbildning i
bemanningsekonomi skapas dialoger för att utveckla arbetssätt som framöver kommer att
ge effektivare schemaläggning utifrån förskolors och skolors faktiska behov. Rektorer har
fått större insikt och bättre verktyg för att kunna arbeta med mer strategiskt med
bemanning kopplat till budget.
Regionens beslutsstödsystem har bidragit till att struktur och ansvarsfördelning gällande
processer och rapporter blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats
men det krävs fortsatt arbete med utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna.
Kompetensutveckling inom processkartläggning har skapat nya möjligheter och ökad
förståelse inom flera områden. En viktig del i arbetet med utveckling av e-tjänster.
Samverkan och samarbete med SKR inom STL (Skriva sig Till Lärande).
Kompetensutveckling för pedagoger som förbättrar arbetet med digitala verktyg och ger
bättre förutsättningar att öka elevers lärande inom grundskolan. Förenar
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
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Handlingsplanen för digitalisering (UAF), är uppdaterad och förtydligad under 2020 och
är nu ett bättre verktyg för förvaltningens chefer och medarbetare. Den digitala
kompetensen hos medarbetarna har höjts, bland annat som en följd av pågående pandemi
men även för att implementering av handlingsplanen fortlöper. Medarbetare och chefer är
nu än mer bekväma med digitala verktyg och de används vid kompetensutveckling,
kollegialt lärande och även vid medarbetarsamtal. Den digitala utvecklingen är dock
kostnadsdrivande eftersom abonnemangs- och leasinglösningar är dyrare än traditionella
läromedel. Till detta tillkommer kostnader för kontinuerlig kompetensutveckling samt att
de administrativa arbetsuppgifterna ökat med anledning av GDPR.
Nytt skoladministrativt system som införts under 20/21 bidrar till att fler verksamheter
och processer successivt blir mer digitaliserade och automatiserade efterhand som det
implementeras och personalen utbildas. Systemets funktioner är betydelsefulla i
utvecklingen av utvärderingsarbetet och kvalitetssäkring av verksamheterna.

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

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I verksamhetsplanen för 2021 finns aktiviteter som syftar till att bidra till en tillitsbaserad
kultur. Under våren 2021 har bl a de centralt initierade insatserna gällande analys och
uppföljning setts mer som ett kollegialt lärande, i stället för att som tidigare delvis ha
upplevts som möten för kon-troll och förhör. Även avdelningsvis har flera
utvecklingsarbeten initierats för en mer tillitsbaserad organisation, exempelvis inom
grundskolan där skolledarna arbetar i grupper med flera frågor gällande skolformens
framtid. Om de olika insatserna också gett effekt i upplevelsen hos medarbetarkåren
värderas i kommande medarbetarundersökningar.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Inom BUN:s ansvarsområde fick 21 lärare besked om att de till HT 21 erbjuds möjlighet
att studera med någon form av studiestöd för att få utökad behörighet, alternativt
komplettera sin utbildning för att få lärarlegitimation. Om samtliga påbörjar studierna
innebär de att sammanlagt 31 lärare genomgår någon form av vidareutbildning på
högskolenivå med stöd från förvaltningen under hösten 2021. Projektet "barnskötare i
fokus", som främst syftar till att stärka barnskötares och elevassistenters ställning på
arbetsmarknaden genom olika utbildningsinsatser, startades den 23 augusti. 36
medarbetare deltar från för- och grundskolan. Gemensamma rekryteringsprocesser har
genomförts inom för- och grundskolan med gott resultat och samarbetet med Campus
Gotland har ytterligare förstärkts, bland annat via så kallde kontaktlärare. Ett arbete för att
förbättra samordningen gällande olika former av praktikinsatser kopplade till utbildningar
har inletts under året. Ett särskilt arbete för att utveckla arbetet med "kompletterande
kompetenser" har initierats och workshops med för- och grundskolans chefsgrupper har
genomförts i syfte att hitta kompetensförsörjningsaktiviteter som är mer nära knutna till
den egna verksamheten.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Arbetet med aktiviteter inom planen för "lärares arbetsmiljö" - planen gäller för samtliga
verksamheter i tillämpliga delar - har skett i varierande omfattning under våren. Flera
verksamheter har dock arbetat aktivt med aktiviteten som gäller att minska antalet
korttidsanställda vikarier, som både handlar om minskad belastning och stress för berörda
medarbetare men också om direkta ekonomiska vinster. Inom förskolan har ett
förskoleområde varit pilotprojekt i syfte att mer systematiskt arbeta med
bemanningsekonomi och under 2021 beräknas samtliga verksamheter inom förskolan
arbeta med detta inom ett särskilt projekt. Inom avdelningen Stöd och utveckling, som
haft en stor andel av medarbetare som arbetat på distans under pandemin, har hemarbetet
haft extra fokus och utvärderats kontinuerligt, både i grupp och i enskilda samtal.
Referensgruppen "skolledares arbetsmiljö", där arbetsmiljöfrågor för ledare diskuteras
tillsammans med förvaltningsledning och fackliga företrädare, har återupptagits. Också
den har bäring på samtliga chefers arbetsmiljö. En utbildningsinsats via Avonova som
riktar sig till nyanställda lärare, "ett hållbart arbetsliv", har tagits fram under våren, med
planerat deltagande från bland annat för- och grundskolan
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6 Kvalitetsberättelse
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det
finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna vilket i dag skapar trygghet och
tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles för korta. För att hålla i och även utveckla arbetet
behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.
Under 2020 påbörjades arbetet med att tidigarelägga arbetsprocessen med förvaltningens
verksamhetsplan. Arbetet startar i april månad i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och
beslutas i nämnder i oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess
aktiviteter blir numera en mer naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket leder till
en förbättrad implementering och ökad förståelse efterhand.
Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i
samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål
och aktiviteter
Det finns i dag ett utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och
utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och att
följa upp mål och aktiviteter. En viktig stödfunktion för förvaltningens alla chefer.
Tillit och förtroende, mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka
utformningen av aktiviteter, att implementera och därmed öka delaktighet och förståelse.
Överlag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material. Flertalet
enheter är även bra på att sammanställa, analysera, följa upp och förbättra systematiskt.
Dock är det så att flertalet även behöver stöd med analys, uppföljning, åtgärder och hur
förflyttningar och utveckling kan beskrivas. Antalet rapporter och de korta ställ- och
leveranstiderna försvårar ofta uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir då
delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare.
Arbetet med verksamhetsplan-22 är pågående och det förvaltningen nu ser som
utvecklingsområden inom kvalitetsarbetet för 2021 samt inför och under 2022 är;
- Utveckla arbetet med analys, uppföljning, identifiering av eventuella brister samt plan för
åtgärdande och förebyggande arbete
- Utvecklingsarbete kring förnyande av aktiviteter samt översyn av hur indikatorer används
i uppföljnings och utvecklingsarbetet
- Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och
stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys
och uppföljning
- Se över möjligheten att minska antalet mål att årligen arbeta med. Acceptans för att det
kan och behöver se olika ut
- Se över och eventuellt begränsa antalet valbara aktiviteter och indikatorer
- Mål, aktiviteter och indikatorer som väljs ut skall komplettera eventuella statliga uppdrag
och enkelt kopplas till kommunala uppdrag och verksamheters behov
- Kartlägga och utvärdera hur beslutsstödsystemet upplevs av rektorer, chefer. Se över om
det är möjligt att forma det mer utifrån skolans uppdrag, till exempel använda skolmodulen
i systemet. Dialog ska föras med regionstyrelseförvaltningens på vägen fram i arbetet.
- Utveckla planering och samarbetet med regionens övriga förvaltningar när det gäller
eventuella gemensamma aktiviteter
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Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla
återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp inom förvaltningen. Det beskrivs
och återkopplas sedan till regionstyrelseförvaltningen och blir en del av underlagen till
övergripande förbättringsåtgärder. Varje förvaltnings särart, möjligheter och utmaningar
behöver här beaktas när planeringen av kalenderårets olika rapporteringar läggs upp. Vad
måste vara lika och/eller vad kan vara unikt eller ett undantag för respektive förvaltning.
6.1 Inkomna synpunkter

Totalt har 36 synpunkter – klagomål inkommit vilket är en stor ökning mot tidigare år.
Förvaltningen ser en koppling till den pågående pandemin, dels genom antalet anmälningar
och innehållet i anmälningarna.
Bedömning
Samtliga klagomål – synpunkter är kända av utbildningsdirektören, förskolans,
grundsärskolans och grundskolans respektive avdelningschefer och har följts upp.
Förskolan
Nio (9) synpunkter.
Synpunkterna handlar om belysning utomhus under vinterhalvåret, Schoolsoft, bevakning
av förskolor, arbetsledning och information om öppna förskolan.
Alla inlämnade synpunkter är omhändertagna-åtgärdade och avslutade.
Grundskolan inklusive fritidshem
22 inkomna synpunkter främst i form av klagomål.
De handlar bland annat om risker på skolgårdar, Schoolsoft, lärares undervisning, skolmat,
dataskyddsförordningen GDPR, förbättring av Region Gotlands hemsida, framtidens
grundskola, lovveckor och e-tjänst.
Alla inlämnade synpunkter är omhändertagna, övervägande delen avslutade och några
fortsatt under utredning.
Särskolan
Fem (5) ärenden som handlar om vårdnadshavares önskemål om skolskjuts från särskolans
fritidshem i Visby och hem.
Frågan behandlas för närvarande och beslut kommer.
Ett ärende är åtgärdat och avslutat.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Det handlar om
nödvändiga anpassningar utifrån gällande restriktioner, men också om en ökad
arbetsbelastning inom många arbetsplatser, särskilt i perioder då flera medarbetare varit
frånvarande samtidigt. Verksamheterna har hanterat det senare genom omfördelning av
personal och arbetsuppgifter, rekrytering av vikarier på lite längre sikt och/eller med så
kallade husvikarier. Inom förskolan har man arbetat medvetet med att se över arbetssätt
och rutiner för att så långt som möjligt undvika att ta in "nya" vikarier.
7.1 Personalvolym
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Period: Juli Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

1 675

30

1 648

41

Tillsvidare

1 438

73

1 413

76

251

-35

235

-35

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Antalet anställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med 30 personer från
motsvarande period 2020. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 73, medan antalet
tidsbegränsat anställda har minskat med -35. Den största ökningen av tillsvidareanställda
finns inom grundskolan med 46 personer. Ökningen beror främst på att antalet särskilda
undervisningsgrupper har ökat, att Polhemskolan har nyrekryterat samt att ett antal
tidsbegränsade anställningar har övergått i tillsvidareanställningar enligt LAS
konverteringsregler. Skolformen har samtidigt minskat antalet tidsbegränsat anställda
medarbetare med - 21 personer. Även förskolan står för en tydlig minskning av antalet
tidsbegränsat anställda, -14, en konsekvens av ett medvetet arbete med att begränsa antalet
anställda inom skolformen.
Noteras i sammanhanget att både för- och grundskolan har ett fortsatt relativt högt intag av
timvikarier. Under januari till juli 2021 har förskolan haft i motsvarande 39,8 årsarbetare
anställda per månad och grundskolan har haft motsvarande 26,7 årsarbetare anställda.
Användandet av timvikarier varierar mellan olika rektorsområden och mellan olika
arbetsplatser.
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Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020
41 Barn o utbildningsnämnd

Förändring

1 165

1 133

32

411 Utbildningsdirektör

70

78

-8

412 UAF Stöd och Utveckling

22

8

14

413 Förskola

380

367

13

414 Grundskola

600

584

16

415 Särskola

43

36

7

416 Kulturskola

15

14

1

417 Barn- och Elevhälsan

36

32

4

15

-15

418 Kvalitet och utveckling

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Totalt sett visar också produktionsmåttet faktiskt arbetad tid en ökning från juli 2020 till
juli 2021, med motsvarande 32 heltidsarbetare. Även här är det grundskolan som står för
den största ökningen, motsvarande 16 heltidsarbetare. Förskolan har även den en ökning
gällande faktiskt arbetad tid med motsvarande 13 heltidsarbetare. Den troliga
bakomliggande orsaken till detta är troligen att antalet långtidssjukskrivningar har minskat,
kopplat till ett mer ett aktivt rehabiliteringsarbete inom förskolan.
Noteras att uppgifterna rörande Stöd och utveckling ska samläsas med uppgifterna för Kvalitet och
utveckling. Uppgifterna berör huvudsakligen samma medarbetare.
7.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

6.44%

7.89%

-1.45%

Kvinna

6.89%

8.41%

-1.52%

Man

4.62%

5.78%

-1.16%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

23

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2021-2

Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har sjunkit med -1,45
procentenheter från juli 2020 till juli 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med 1,52 enheter från 8,41 procent 2020 till 6,89 procent 2021. För männens del har den sjunkit
med -1,16 enheter, från 5,78 procent 2020 till 4,62 procent 2021. Sett per avdelning har
sjukfrånvaron också minskat inom samtliga områden. Inom förskolan, som har den högsta
sjukfrånvaron, är effekterna av pandemins restriktioner troligen den största orsaken till
minskningen. Förbättrade hygienrutiner och att färre med sjukdomssymtom vistas i
verksamhetens lokaler har till exempel inneburit att det nästan inte förekommit någon så
kallad vinterkräksjuka.
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8 Ekonomisk uppföljning
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli minus 9,4 miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 54,8 miljoner kronor till 40,7 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 14,1 miljoner kronor
Nettokostnaden har för perioden ökat med 33,4 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och intäkterna 1,6 procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 5,9 miljoner kronor
och avser 119 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 6,2 miljoner kronor och avser 265 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
8.1 Periodens resultat
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-837 097

-796 310

40 787

-762 892

553 401

566 603

13 202

557 471

Taxor och Avgifter

28 131

28 007

-123

27 429

Statsbidrag

42 716

64 306

21 590

65 878

Försäljning vara/tjänst

14 321

2 467

-11 853

3 067

Intern resursfördelning

465 612

469 255

3 643

458 555

2 622

2 567

-55

2 541

-1 390 499

-1 362 913

27 585

-1 320 362

-575 682

-553 334

22 348

-530 648

-60 342

-61 418

-1 076

-59 566

-121 001

-122 431

-1 430

-115 690

Förbrukn. mtrl

-18 787

-14 116

4 671

-14 938

Lokaler

-96 101

-95 096

1 005

-94 265

Avskrivn. internränta

-10 215

-10 321

-106

-9 909

-469 148

-468 929

219

-456 270

-39 222

-37 268

1 954

-39 075

INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Tabellen visar periodens resultat, januari-augusti, för 2021. I jämförelse mellan åren
minskar periodens resultat från 54,8 miljoner kronor till 40,7 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 14,1 miljoner kronor. I det försämrade resultatet för
perioden är det bland annat lägre intäkter för kompensation för sjukfrånvarokostnader på
grund av pandemin samt högre personalkostnader i år i förhållande till det budgeterade
värdet, detta i jämförelse med föregående år.
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Periodens resultat per avdelning, tkr
Organisation 3pos
410 Ordförande

2021

Prognos 21

2020

Bokslut 20

252

250

160

158

411 Utbildningsdirektör

-4 521

1 943

9 095

3 366

412 Stöd och Utveckling

3 826

-1 701

2 077

-1 747

413 Förskola

6 311

3 195

10 715

7 567

414 Grundskola

2 578

-11 532

-1 741

-1 165

663

-2 717

2 395

2 957

1 445

2

427

464

883

1 953

2 621

2 571

2c. Köp av huvudverksamhet

-1 430

-6 179

-6 993

-16 751

2g. Intern resursförd (kto 47)

223

5 885

4 461

14 567

10 230

-8 901

23 217

11 987

415 Särskola
416 Kulturskola
417 Barn- och elevhälsan

Summa

I ovan tabell är resultatet justerat på ett sådant sätt att semesterlöneskuldsförändringen har
avräknats resultatet. Anledningen till detta är att periodens resultat kan misstolkas då detta
medräknas vid en analys. Majoriteten av de anställda har ferieanställning och i det här
sammanhanget finns ingen större semesterlöneskuld till de anställda då de har haft sin
ferieledighet. Semesterlöneskulden som har avräknats för perioden är positiv på 30,6
miljoner kronor.
Förskolan har för perioden försämrat sitt resultat jämfört med 2020. Nettokostnaden för
förskolan har ökat med 1,2 miljoner kronor. Att nettokostnaden har ökat förklaras
framförallt av en ökning i personalkostnader. För förskolan är ökningstakten för de egna
kostnaderna 2,8 procent och intäkterna två procent.
Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden med 4,3 miljoner kronor i jämförelse
med 2020. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med tre miljoner kronor
motsvarande 15 procent. Att nettokostnaden har minskat förklaras framförallt av att det
utgått 2,2 miljoner kronor mer i kompensation för sjukfrånvarokostnader i år samt har fler
elever i skolan medfört mer elevintäkter. För grundskolan är ökningstakten för de egna
kostnaderna 2,6 procent och intäkterna 3,7 procent. Att utbildningsdirektören visar på ett
försämrat resultat förklaras av att ekonomichef som organisatoriskt ligger på avdelningen
har blivit uppbokad för lärarkollektivets löner för perioden april till augusti med 6,3
miljoner kronor, de nya lönerna går på i september månad. Motsvarande uppbokning
gjordes även för år 2020 då var det kommunals löner som bokades på som en skuld för
perioden med motsvarande 2,6 miljoner kronor. Vid tidpunkten för delårsrapporten för år
2020 var delar av ersättning för sjukfrånvarokostnader uppbokat på ekonomichefen och
inte utdelat till verksamheten motsvarande 7,3 miljoner kronor.
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8.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-796 310

-762 892

-33 419

4%

566 603

557 471

9 132

2%

Taxor och Avgifter

28 007

27 429

578

2%

Statsbidrag

64 306

65 878

-1 572

-2%

Försäljning vara/tjänst

2 467

3 067

-600

-20%

Intern resursfördelning

469 255

458 555

10 699

2%

2 567

2 541

26

1%

-1 362 913

-1 320 362

-42 551

3%

-553 334

-530 648

-22 686

4%

-61 418

-59 566

-1 852

3%

-122 431

-115 690

-6 741

6%

Förbrukn. mtrl

-14 116

-14 938

823

-6%

Lokaler

-95 096

-94 265

-831

1%

Avskrivn. internränta

-10 321

-9 909

-412

4%

-468 929

-456 270

-12 659

3%

-37 268

-39 075

1 807

-5%

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 33,4 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna 3,2 procent och intäkterna 1,6 procent.
Intäkter

Intäkterna är totalt 9,1 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
förklaras av att fram till augusti har varit fler barn och elever samt är det en högre
ersättning per barn och elev för samtliga skolformer, i den högre ersättningen,
grundbeloppet, är även sparbetinget medräknat för förskolan med 2,3 miljoner kronor och
grundskolan med 1,6 miljoner kronor.
Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de
olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje
månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en
nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden
för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
I den interna resursfördelningen ingår även fast bidrag vilka avser modersmålsundervisning och
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver
extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Nedanstående tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i den kommunala
verksamheten för september månad. En sammanlagd minskning med 19 barn kan ses på
förskolan och färre antal elever i skolan, förändringen av elever är som störst i
fritidsverksamheten, förskoleklass och i årkurs 4-6. Totalt inom skolans verksamheter är
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det 153 färre antal elever i jämförelse med september föregående år. Att det är en stor
differens för små och stora barn på förskolan förklaras av att beräkningssättet är förändrat,
detta som ett led i den automatisering som görs med hjälp av det nya barn- och
elevadministrativa systemet (Tieto Education). Beräkningen är nu förenklad enligt följande,
det år som barnet fyller tre år är barnet litet på våren och stort på hösten. Tidigare
beräkningar var komplicerade då togs hänsyn till när barnet fyllde sin 31:a månad och när
på året barnet fyllde utifrån om barnet skulle betraktas som litet eller stort.
Barn- och elever september månad, kommunal verksamhet
2021
2020 Differens
Verksamhet
Förskola år 1-2,5

565

426

139

Förskola år 2,5-5

1 383

1 541

-158

Fritidshem

2 398

2 484

-86

481

555

-74

Grundskola åk 1-3

1 688

1 665

23

Grundskola åk 4-6

1 704

1 757

-53

Grundskola åk 7-9

1 571

1 534

37

9 790

9 962

-172

Förskoleklass

Totalt
År 2021 avser rektors prognos

Kostnader

Kostnaderna är totalt 42,6 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 3,2 procent. Den största procentuella avvikelsen har gruppen
förbrukningsmaterial häri ligger bland annat måltider, mellanmål, undervisningslitteratur,
lekmaterial och övrigt förbrukningsmaterial, här kan det ses en liten minskning av dessa
kostnader för alla verksamheter. Personalkostnaderna har ökat med 22,7 miljoner kronor
motsvarande 4,3 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 16,2
miljoner kronor avser löneökningar för 2020-2021. Utfallet för köp av huvudverksamhet
(enskild verksamhet samt interkommunalersättning) är högre i jämförelse med samma
period föregående år, utfallet är 6,7 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre
grundbelopp samt fler utbetalningar för barn och elever. Nedan tabell visar utfallet för barn
och elevvolymer i september månad. En sammanlagd ökning med 44 barn kan ses på
förskolan och fler antal elever i skolan, förändringen av elever är som störst i årskurs 4-6,
fritidsverksamheten, förskoleklass och i årskurs 1-3. Totalt inom skolans verksamheter är
det 202 fler antal elever i jämförelse med september föregående år.
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Barn- och elever september månad, extern verksamhet
Verksamhet

2021

2020 Differens

Förskola år 1-2,5

280

157

123

Förskola år 2,5-5

295

374

-79

12

10

2

493

436

57

99

92

7

Grundskola åk 1-3

288

251

37

Grundskola åk 4-6

342

244

98

Ped oms år 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Grundskola åk 7-9
Totalt

305

302

3

2 114

1 866

248

8.3 Årsprognos
Organisation: 41 Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 252 166

-1 261 117

-8 951

-1 217 551

825 602

827 347

1 744

827 696

Taxor och Avgifter

42 200

43 054

854

42 642

Statsbidrag

64 081

82 309

18 228

94 587

Försäljning vara/tjänst

21 483

17 164

-4 319

4 969

Intern resursfördelning

693 905

680 981

-12 924

681 672

3 934

3 838

-96

3 826

-2 077 768

-2 088 464

-10 695

-2 045 248

-860 050

-871 723

-11 673

-846 757

-90 479

-88 942

1 537

-91 453

-181 519

-185 333

-3 814

-179 367

-28 184

-30 960

-2 776

-27 527

-144 166

-144 122

44

-142 139

-15 322

-15 638

-316

-15 274

-699 210

-691 769

7 441

-677 365

-58 838

-59 977

-1 139

-65 366

Resultat
INTÄKTER

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

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 9,4 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på förbättrade
prognoser vid särskolan, barn- och elevhälsan samt förskolan.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Kommunalhuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

229 536
79 697
25 347
272 790
607 370

226 349
75 789
25 269
274 078
601 485

3 187
3 908
78
-1 288
5 885

Budget
volym
2 134
2 463
537
4 974
10 108

Prognos
volym
2 116
2 345
535
4 993
9 989

Differens
volym
-18
-118
-2
19
-119

Bokslut
Bokslut vol.
tkr
2020
avvik. 20
2 758
2 178
2 842
2 306
1 759
540
5 867
4 937
13 226
9 961

Exkluderar särskild undervisningsgrupp. Bokslut avvik. 20 avser budgetavvikelse

Friståendehuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Förskola
Ped. Oms
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

83 014
1 138
9 067
6 756
73 305
173 280

79 027
1 122
13 799
7 255
78 256
179 459

3 987
16
-4 732
-499
-4 951
-6 179

598
12
256
88
779
1 733

615
12
417
95
859
1 998

17
0
161
7
80
265

-294

11 841

11 987

146

Bokslut
Bokslut vol.
tkr
2020
Avvik. 20
-5 717
594
132
11
-933
397
-330
85
-806
767
-7 654
1 854

Buffert ingår i förskola med 5 500 tkr

Totalt

780 650

780 944

5 572

11 815

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 5,9 miljoner kronor
och avser 119 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 6,2 miljoner kronor och avser 265 fler barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren. Från och med
september ligger rektors prognos och påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, där inskrivningstalen för barn och elever hämtas från
elevregistreringsprogrammet, Tieto Enator Education.
8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemin

Inkomna ersättningar på grund av pandemin är kompensation för sjukfrånvarokostnader
dessa uppskattas till att vara 9,3 miljoner kronor och har fördelats till respektive
verksamhet, som exempel kan nämnas att grundskolan erhållit 4,5 miljoner kronor och
förskolan 3,6 miljoner kronor. Bokförda kostnader på projektkoden för pandemin är
311 000 kronor och avser bland annat skolskjutsar.
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8.5 Investeringar
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

-54 194

-8 765.4

-45 428.4

-54 194

25002 IT

-1 900

-465.5

-1 434.5

-1 900

25003 IT Surfplattor

-3 900

-4 358.2

458.2

-3 900

-700

-18.6

-681.4

-700

-2 000.0

-2 000

-27.6

27.6

-14

Investeringsprojekt

25004 IT
Administration
25007
Förskoleplatser

Avvikelse Aktuell prognos Aktuell prognos
budget 2021
2021
2022
Inmatning
Inmatning

-2 000

25013 Särskolan,
handik.hjälpm
25023 Övriga
bygginv/anordninga

-2 000

-545.0

-1 455.0

-2 000

25031
Återanskaffning

-4 000

-3 259.4

-740.6

-3 986

-952

-60.6

-891.2

-952

25054 Väskinde
förskola

-11 742

-30.7

-11 711.3

-11 742

25055 Alléskolan

-27 000

-27 000.0

-27 000

25045
Polhemsskolan

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

Delår 1

April

Delår 2

Verksamheternas prognos -13 920

-9 628

-8 657

14 173

1 132

5 885

14 565

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2021 BUN, tkr

Resursfördelning, interna
Resursfördelning, externa
Prognos, totalt

FÖRVALTNINGSSTAB

Prognos
Delår 1
2021

April
2021

Prognos
Delår 2
2021

Bokslut
2020

2021-09-07

-859

-917

-6 179

-16 751

-12 955

-9 413

-8 951

11 987

Prognos
Delår 1
2021

April
2021

Prognos
Delår 2
2021

Bokslut
2020

Prognos
Delår 2
2021

Bokslut
2020

267

1 574

492

1 779

-12 759

-10 450

-11 532

-1 165

2 892

2 763

3 145

7 567

147

250

158

CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

-100

-400

-600

400

CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

-237

-237

500

-517

UTBILDNINGSDIREKTÖR

1 150

1 993

1 943

3 404

MODERSMÅLSUNDERVISNING

-851

-517

-744

490

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

326

354

250

597

-2 194

-2 194

-2 100

-1 253

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

-1 676

-1 676

-1 676

120

FOLE STENKYRKA FO

163

143

850

380

300

343

650

128

Not

1 501

2 418

2 318

956

1 714

1 639

1 595

3 664

129

130

130

37

-1 030

-566

-1 701

-1 783

STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)

-2

-2

-900

-828

LÖVSTA RESURSSKOLA

FENOMENALEN (L Berg)

0

0

0

169

SOLBERGA SO

IKT (M Carlsson)

-510

-510

-890

1 061

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

KVALITET (B Eriksson)

-499

0

151

2 495

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-35

0

-19

-19

-62

-

-

-

HR CHEF (E Edin)
INFORMATÖR (B Engström)
STÖD- O UTVECKLING

KOORDINATOR, Lokal, måltid (K Strehlenert)
FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)
SÄRSKOLAN (P Oliv)
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

-4 320
0

-3 515
0

-2 717
2

SLITE SO

-1 000

-1 000

-1 000

1 020

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

FOLE STENKYRKA SO

-1 745

-1 280

-897

-1 116

TJELVAR FO, ingår Norrb/S:t Hans FO

505

500

500

184

HUMLEGÅRDEN FO

268

220

0

3

-

-

-

-684

HUMLEGÅRDEN FO Heden/Myggan spec.av

142

281

300

677

-1 137

-500

0

-889

NORRBACKA/S:t HANS FO

312

190

-450

-457

0

0

-200

296

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskola

116

189

0

108

0

0

0

-1

VÄSKINDE FO

31

77

-104

308

TJELVAR SO

-875

-875

-875

-1 191

Väskinde FO Myllan, öppen fsk

56

52

104

97

-1 012

TJELVAR SO Språkskolan F-3

-50

-80

0

-467

LYCKÅKER FO

314

272

330

692

-3 306

HUMLEGÅRDEN SO

VÄSTERHEJDE FO

557

535

850

1 255

GRÅBO FO

144

55

640

2 708

TERRA NOVA FO

143

222

-775

ROMA /VÄNGE SO
DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

150

150

450

622

-3 040

-1 972

-1 906

-2 124

VÄSKINDE SO

0

0

-100

-73

SÖDERVÄRN SO

0

0

200

1 536

-362

NORRBACKA/S:t HANS SO

2 957
464

LYCKÅKER SO
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)
Externa förskola
Externa fritidshem

0

0

1 953

2 571

-337

-332

-1 497

-8 984

0

0

-384

604

-240

0

-500

609

-1 200

-1 600

-2 300

-646

Rörliga flöden, förskola

-1 500

-1 200

-1 500

-821

Fasta flöden, förskola

KLINTE /SANDA SO

0

0

0

1 486

Resursfördelning, förskola

-4 891

KLINTE/SANDA SO Hamnen

0

0

0

-153

-339

-4 732
-499

39

-339

970

SUDRETS SO

0

0

0

-367

Externa grundskola

-733

-855

-4 951

-9 313

Externa övrigt, buffert förskola/ till fritidsv.

5 500

5 500

5 500

537

Rörliga flöden, grundskola

-585

87

2 698

10 049

Prognos, totalt

-859

-917

-6 179

-16 751

Fasta flöden, grundskola

0
-585

0
87

0
2 698

13 326

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

SUDRETS FO

GRÅBO SO

-4 950

Resursfördelning, grundskola

3 277

-99

67
144

KLINTE/SANDA FO, ingår Roma FO

TERRA NOVA SO

Externa förskoleklass

Not

April
2021

147

EKONOMICHEF (J Söderström)

FÖRSKOLA

Prognos
Delår 1
2021

POLITISK LEDNING (S Nypelius)
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)

GRUNDSKOLA

1 824

Bokslut

257

67

0

1 476

2 409

1 045

3 187

1 961

0

0

0

-722

2 409

1 045

3 187

1 239

2021-09-01

Flöden 2021
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom aug, rektors prognos sept-dec
Budget
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september oktober november
december
Summa
Årssnitt
754
738
765
783
811
842
842
414
414
565
585
598
601
7 958
663
1 380
1 375
1 374
1 373
1 373
1 378
1 378
1 811
1 811
1 383
1 389
1 393
1 393
17 431
1 453
0
2 463
2 322
2 388
2 355
2 328
2 290
2 290
2 290
2 290
2 398
2 398
2 398
2 398
28 145
2 345
537
554
556
570
564
563
563
563
563
481
481
481
481
6 420
535
1 675
1 681
1 685
1 686
1 686
1 688
1 688
1 688
1 688
1 688
1 688
1 688
1 688
20 242
1 687
1 764
1 779
1 781
1 779
1 767
1 769
1 769
1 769
1 769
1 704
1 704
1 704
1 704
20 998
1 750
1 535
1 545
1 550
1 545
1 548
1 552
1 552
1 552
1 552
1 571
1 571
1 571
1 571
18 680
1 557
10 108

DELSUMMA

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

9 994

10 099

10 091

10 077

10 082

10 082

10 087

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom augusti, prognos sept-dec
maj

juni

juli

10 087

9 790

9 816

9 833

9 836

119 874

9 990

0,73019802 1,05085
augusti
september oktober november
december
Summa
Årssnitt
126
126
280
300
300
310
2 759
230
505
505
295
310
310
310
4 617
385
12
12
12
12
12
12
142
12
0
0
365
365
493
493
493
493
5 007
417
99
99
99
99
99
99
1 140
95
288
288
288
288
288
288
3 183
265
342
342
342
342
342
342
3 489
291
305
305
305
305
305
305
3 640
303

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

226
400
12

230
404
12

234
407
12

256
88
248
241
290

409
92
248
244
303

396
91
241
239
301

384
91
241
238
300

380
91
242
238
302

371
91
243
239
302

365
90
240
239
302

1 733

1 880

1 886

1 884

1 891

1 892

1 889

2 042

2 042

2 114

2 149

2 149

2 159

23 977

1 998

11 841

11 874

11 985

11 975

11 968

11 974

11 971

12 129

12 129

11 904

11 965

11 982

11 995

143 851

11 988
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Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Pandemin fortsätter påverka
Coronapandemin fortsätter att påverka nuläget och förväntad utveckling i nämndens
verksamhetsområde. Efter en intensiv sommar med många besökare så finns en oro
för ökad smittspridning i samhället vilket kan ge effekt i våra verksamheter.
Lärdomar som har gjorts kommer verksamheterna fortsätta att hålla i. Utmaningen är
att gå från det korta perspektivet, att lösa dagen och närmaste veckan, till ett fokus på
mer långsiktiga mål och utvecklingsarbete.
Kunskapsresultaten är fortsatt goda men oro finns för psykisk ohälsa
När det gäller konkreta resultat kan förvaltningen i dagsläget inte se någon negativ
pandemieffekt. Betygen i grundskolan är fortfarande goda men skillnader mellan
enheterna kvarstår. 87 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i årskurs 9
var behöriga till ett yrkesförberedande program vid läsårsslut i juni. Föregående år
var samma siffra 84 procent.
Det är glädjande att skolorna har lyckats väl med sitt kompensatoriska arbete men
man måste komma ihåg att det funnits färre underlag för bedömning, till exempel
nationella prov och det kan finnas en effekt av att lärare bedömt elevernas
prestationer mer positivt i skenet av den pågående pandemin. Den diskussionen förs
nationellt och det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda på Gotland.
Verksamheterna påtalar ökad psykisk ohälsa bland eleverna. Här lyfter förvaltningen
återigen fram vikten av tillräckliga resurser för att barn- och elevhälsan ska kunna
arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.
Frånvaro och risk för skolplikt
Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls är just nu 62. För
att de här eleverna skall nå målen måste de först komma tillbaka till skolan. Det är
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viktigt att som skolhuvudman medvetet och strategiskt fortsätta arbetet med att
förebygga studieavbrott.
Förvaltningen deltar i ett ESF-projekt med stöd av SKR, ”Fullföljd utbildning” och
inom ramen för samverkansstrukturen i Region Gotland så arbetas det i
förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att gemensamt hitta nya vägar i denna
viktiga fråga.
Arbetet för en likvärdig förskola och grundskola är prioriterat
Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att möta de utmaningar,
lärarbrist, bristande likvärdighet och ansträngd ekonomi som pekades ut i
nulägesbeskrivningen i uppdraget ”Framtidens för- och grundskola”. I samband med
beslutet gav nämnden också en rad uppdrag som verksamheterna arbetar vidare med.
Bilden av en skola där likvärdighet brister bekräftas också i den rapport som
regionens revisorer, KPMG, publicerade i juni. Sammanfattningsvis skriver man att
grundskolan på Gotland saknar förutsättningar för en likvärdig grundskola. Yttrande
med åtgärder utifrån de rekommendationer som ges i rapporten, beskrivs i
textavsnittet nedan, ska lämnas till revisorerna senast den 30 september 2021.
Arbetet med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen och en förändrad
resursfördelningsmodell är två viktiga delar för att lyckas framåt.
Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på nio miljoner kronor. Detta är
en förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där
prognosen beräknades bli minus 9,4 miljoner kronor.
Periodens resultat minskar från 54,8 miljoner kronor till 40,7 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har försämrats med 14,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 33,4 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent. Ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och intäkterna 1,6
procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 5,9 miljoner
kronor och avser 119 färre barn och elever. Prognosen för den köpta
huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 6,2 miljoner kronor
och avser 265 fler barn och elever.
Ekonomistyrningen har för förvaltningen inneburit extra stora utmaningar under
2021. Det har varit en tid av dubbla budskap kring Regionfullmäktiges krav på
nämnderna att göra åtgärder för ett bokslut i balans, barn- och
utbildningsnämndens beslut om att gå fram med ett tilläggsäskande om 17 miljoner
kronor och regionstyrelsens beslut om att grundskolan istället för tilläggsäskande får
lov att gå med 17 miljoner i underskott. Grundskolan har behov av ramförstärkning
inför kommande år. Att hantera en budskapet att det är ok att göra ett minusresultat
kan tyckas positivt men det sänder ett felaktigt budskap till verksamheterna om
vikten av en kvitterad budget och det riskerar att verksamheterna nu anställer för att
täcka de behov som verkligen finns men som i förlängningen ger ett svårare
ekonomiskt ingångsläge inför 2022.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Med en bibehållen skolstruktur
har behoven och förväntningarna på investeringar ökat markant.
En investeringsplan på tio års sikt har tagits fram på uppdrag av regionfullmäktige.
Förändringarna i omvärlden, just nu ökar antalet elever på Lotsen utifrån att
mottagandet av nyanlända tagit fart igen och vi har ett läge där fristående
verksamheter växlar upp och tar emot betydligt fler elever, gör att investeringsplanen
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regelbundet måste ses över och omprövas. Planeringsförutsättningar ändras och det
skapar viss oro i verksamheterna.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom
samtliga målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter
samt ett brett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande till
lärartjänster där den sökande tar tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att
lösa bostadsfrågan. Den pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också,
barnfamiljer har svårt att ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden, det
vill säga de områden som är mest attraktiva för sommarboende och där vi också har
skolor som skulle behöva ett tillskott av elever för att vara bärkraftiga.
Beslutsunderlag
Delårsrapport BUN 2021:2
Bilaga sammanställning per RO
Bilaga Volymer prognos 2108
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 166

TN § 166

TKF Delårsrapport 2 2021

TN 2021/2249
TN AU § 146

Tekniska nämndens beslut



Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 2 2021.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Teknikförvaltningen har upprättat delårsrapport 2. Delårsrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 samt helårsprognos för
såväl drift som investeringar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med regionens
anvisningar.
Bedömning

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

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg, ekonomichef Ylva Svangren,
HR-chef Therese Bendelin och verksamhetsutvecklare Lisa Tunegård via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Tjänsteskrivelse 2021-07-09
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen och ekonomiostyrning@gotland.se ref RS 2021/201
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1 Sammanfattning
Perioden fram till delår 2 har överskuggats av pandemin vilket påverkat många av
förvaltningens chefer som fått nya utmaningar att tackla då merparten av medarbetarna
arbetat hemifrån. Pandemin har även haft stor inverkan på förvaltningens ekonomi.
Sommarens besökstryck har inneburit en välbehövlig injektion för det gotländska
näringslivet. Teknikförvaltningen hade en beredskap för ett högre tryck denna sommar än
förra men inte i den omfattning som vi fick. Verksamhetsmässigt har det mesta dock gått
bra tack vara ett stort engagemang från många av våra medarbetare. Ett område som ånyo
fokuseras är vattenförsörjningen som under sommaren satts under stor press där fler
vattentäkter har belastats hårt och vatten behövt köras med tankbil till Åminne, Herrvik
och Fårö.
Kollektivtrafiken är fortsatt en stor utmaning som kommer att kräva betydande insatser för
att öka resandet. Ett arbete kring detta har initierats. Avfallsverksamheten är en annan
utmaning som kommer kräva såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Arbetet med detta
är igångsatt.
En översyn av förvaltningens organisation och arbetssätt genomförs under hösten syftande
till att påvisa områden där förbättringar kan göras för att effektivisera verksamheten.
Det arbete med samhällsbyggnadsprocessen som det senaste året handlat om att designa
den framtida processen har nu övergått i operativt arbete med att bemanna och hitta
formerna för hur styrningen och arbetet ska bedrivas framöver. En processledare är tillsatt
och samarbetsformerna över förvaltningsgränserna är definierade och beslutade.
Förvaltningens resultat som per delår 2 uppgår till 33,0 miljoner kronor (4,1 miljoner
kronor) där -0,7 miljoner kronor avser de skattefinansierade verksamheterna och
33,7 miljoner kronor de avgiftsfinansierade verksamheterna. Ett antal genomförda
besparingar och bättre intäktsutveckling samt en minskad osäkerhet om bland annat
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pandemins effekter har förbättrat helårsprognosen som nu pekar mot totalt -27,4 miljoner
kronor (-21,1 miljoner kronor). Prognosen i april uppgick till -52,8 miljoner kronor. Den
skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett helårsutfall om -9,9 miljoner kronor och
den avgiftsfinansierade -17,4 miljoner kronor.
Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande. VA-verksamhetens investeringar som är
betydande förskjuts allt mer mot norra Gotland efter de stora investeringar som gjorts på
södra delen av ön. Fastighetsinvesteringarna utgörs av ett stort antal mindre investeringar
samt till ett nytt korttidsboende på Korpen och ombyggnader i Södervärnsskolan.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren 2021
Ett rekordhögt antal besökande till Gotland i sommar har påverkat teknikförvaltningens
samtliga verksamheter i allra högsta grad. Teknikförvaltningen har nämnts mycket i media i
framför allt insändare som lyft synpunkter angående nedskräpning och överfulla
papperskorgar. Volymen sopor över hela ön har under sommaren uppmätts till aldrig
tidigare nivåer. Det har varit svårt att hinna med ordinarie tömningar vilket resulterat i ökad
nedskräpning i naturen.
Trycket på Gotlands återvinningscentraler har under sommaren varit stort. För att hinna
med har man fördelat om resurser och behövt tillfälligt stänga för företag att lämna plast,
papper, plåt och glas. Även slamtömning har bokats mer och oftare än tidigare år och
framförallt har det varit ett högt tryck på så kallade ”24-timmarsslamtömningar” vilket lett
till att vanliga bokade tömningar inte hunnits med varpå man kört in dessa turer under
helgerna.
Ökad belastning med ökat slitage till följd har påverkat öns vägar; både tätortsvägar och
vägar med statsbidrag, toaletter, bryggor, lekutrustningar, bänkar och grillar. Även en
ökning av skadegörelse har förekommit under sommaren i form av vandalisering av
utrustning, klotter, bränder och blomurnor som välts.
Gällande vattensituationen i sommar har det varit ett högt tryck över hela ön men framför
allt på semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö, Ljugarn och Östergarnslandet. Transport av
vatten har skett till Fårö och Åminne, Fårö har varit utan vatten ett fåtal gånger. Analyser
måste göras för att hitta förbättringar inför nästa år. Betonas bör att alla ställen är känsliga
för produktionsstörningar.
Årets inledning var för linjetrafiken starkt präglad av pandemin och i samband med delår 1
var bedömningen minskade intäkter med 4,5 miljoner kronor. I och med det ökade
resandet till Gotland i sommar har det skett en stark återhämtning i trafiken och den
tidigare prognos har justerats och går i en mer positiv riktning, den är dock till stor del
avhängd av hur pandemin påverkar resandet under resten av året. Kryssningsverksamheten
präglades likaså den av pandemin och under inledningen av kryssningssäsongen rådde en
osäkerhet gällande antal anlöp och passagerare. Många avbokningar med kort
framförhållning gjordes men under juni ersattes dessa mot snabba tillkommande
nybokningar. Det är den återstående delen av kryssningssäsongen som kommer att avgöra
om 2021 blir ett nytt rekord för kryssningsverksamheten.
Ytterligare en säsong med pandemi oroade också gästhamnsverksamheten. Under 2020
minskade antalet gästbåtar med cirka 50 procent. För sommaren 2021 har
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gästhamnssäsongen istället varit långt över förväntan och många fritidsbåtsskeppare ställde
in kursen mot Gotland. När 2021 summeras ser det ut som att det blir ett gästbåtsrekord
för flera av våra hamnar.
Kollektivtrafiken
Pandemin har slagit hårt mot både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Båda
verksamheterna har producerat trafik i samma omfattning som innan pandemin samtidigt
som resandet har gått ner. Även om restriktioner för kollektivtrafiken stegvis har kunnat
lättas kvarstår effekten på ekonomin och tappet med anledning av pandemin kommer inte
kunna hämtas upp under året. Utsikterna är att effekterna i form av ett lägre resande
kommer kvarstå och att resandet kommer vara minskat med cirka 20-25 procent det
kommande året/åren i jämförelse med tiden innan pandemin. För den allmänna
kollektivtrafiken har antalet resenärer minskat med mer än 50 procent jämfört med år 2019
vilket medfört att intäkterna också har minskat i samma omfattning. När det gäller den
särskilda kollektivtrafiken har, med anledning av pandemin antalet passagerare starkt
reducerats för både färdtjänst och sjukresor. Med anledning av restriktioner har antalet
resor inte minskat trots att efterfrågan varit lägre och kostnaden per resa har därmed ökat
till följd av uteblivna samordningsmöjligheter.
Samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam)
Projektet FramSam har pågått under ett drygt år och har resulterat i en färdplan för en
effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för
framtiden. Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnas nu över i
linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot det nya läget som finns definierat i
projektets slutrapport.
3 Förväntad utveckling
Det är fortfarande tidigt att dra slutsatser från sommaren 2021 men förvaltningen kommer
att göra en utvärdering och uppföljning av sommaren för att fånga upp de erfarenheter och
lärdomar som är av vikt för förbättring inför kommande år. Det är positivt att så många vill
besöka Gotland och förvaltningen kommer framåt arbeta och förbereda sig för att
sommarens besöksmängd kommer att anta en mer varaktig del av den gotländska vardagen
under sommarhalvåret. Förvaltningen behöver titta på nya lösningar, som exempelvis en
lättare sophantering för resenärer med husbilar. Utifrån sommaren 2021 och den tidvis
höga belastningen inom vissa verksamheter behöver förvaltningen säkerhetsställa
bemanningen inför nästa sommar. Det är fortsatt viktigt att samarbeta, ytterligare öppna
nya samverkansytor och lyfta frågorna över förvaltningsgränserna - som ett Region
Gotland, för att kunna säkerhetsställa att Gotland är väl rustat för kommande
sommarsäsonger.
Det har varit ett stort intresse för både svenska såväl som internationella kryssningar att
besöka Visby och förhoppningsvis kommer Gotland och Visby hamn fortsatt vara ett
attraktivt anlöp för kryssningar i Östersjön. Värdskapet från Gotlands sida behöver
fortsätta vara aktivt för att kunna möta resenärernas förväntningar.
Utifrån regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 kommer teknikförvaltningen
tillsammans med regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden att genomföra nödvändiga
förändringar för att bättre samordna funktioner. En gemensam beredning för
samhällsbyggnad har införts där presidiet från tekniska nämnden, regionstyrelsen och
miljö- och byggnämnden deltar. Denna beredning ersätter det regionala exploateringsrådet

3

Teknikförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

(REX). Vidare ska de tre nämnderna utreda förutsättningarna för bland annat ett
gemensamt kontaktcenter. För teknikförvaltningens del kommer det att innebära ett ännu
mer processinriktat arbetssätt som kommer leda till framtida effektiviseringar och ökade
samarbetsforum över förvaltningsgränserna.
Gotlands demografiska utveckling, det faktum att vi bor över hela ön samt den generella
kostnadsutvecklingen är en utmaning för Region Gotland. Ur ett ekonomiskt perspektiv
ser vi därför ett fortsatt behov av åtgärder för att hålla kostnadsutvecklingen på så låg nivå
som möjligt. Det är tydligt att investeringar i VA- och avfallsverksamheten kommer att
kräva taxehöjningar. I det sedan flera år pågående arbetet med att minska
nettokostnadsutvecklingen genom främst besparingsbeting måste ett ökat fokus läggas på
åtgärder som har bäring på struktur, arbetssätt och utbud i såväl den skattefinansierade
verksamheten som i den avgiftsfinansierade.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Teknikförvaltningen har flera samverkansforum, framför allt med
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat genom arbetet
med Framsam, via frågor som gäller exploatering och VA men också genom gemensamma
digitaliseringsverktyg. Regionfullmäktiges beslut att genomföra nödvändiga förändringar
för att bättre samordna funktioner och arbetssätt kommer leda till att ytterligare
samverkansytor öppnas och kan bidra till att teknikförvaltningen förflyttar sig i rätt riktning
mot Region Gotlands övergripande mål.

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Förvaltningen har tagit emot ungefär samma antal feriearbetare och handledare som sommaren 2020. Dialoger med
både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Folkuniversitetet pågår löpande så att teknikförvaltningen är
beredda att ta emot fler när restriktionerna lättar. Att ta emot feriearbetare, praktikanter och handledare är en viktig
aktivitet för teknikförvaltningen för att kunna bidra till social hållbarhet genom arbetslivserfarenhet och utbildning- och
integrationssyfte. I teknikförvaltningens uppdrag ligger att säkerhetsställa trygga och säkra skolvägar och förstudier
har påbörjats för att öka trafiksäkerheten vid bland annat Södervärnsskolan. Förvaltningen erbjuder allmän och
särskild kollektivtrafik och utgör kundtjänst för skolskjutsfrågor åt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Teknikförvaltningen utgör också tillsyn, skötsel och reparationer av regionens lokaler samt bemannar beredskap för
att säkerställa hög driftsäkerhet så att man kan säkerhetsställa en god fysisk läromiljö.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
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Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att möjliggöra rekreation för både barn och vuxna. Under försommaren
invigdes Gotlands största park Honnörsparken, en 3,2 hektar stor park i centrala Visby. Parken är en plats för alla och
syftar till att skapa balans mellan natur, avslappning, liv och rörelse. Parken innefattar en stor lekplats med tema
rörelse.
I förvaltningens uppdrag ligger också att tillgänglighetsanpassa i offentliga miljöer bland annat genom att
tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager, busstationer, parker, lekplatser, utegym och offentliga grillplatser.
Förvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för lekplatser och utegym där politisk beredning i nämnd
kvarstår samt förslag till lekplatsstrategi som ska antas av regionfullmäktige.
I Region Gotlands struktur för dialog och samverkan med organisationer som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning finns ett system med samrådsgrupper på nämndnivå. Tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden har en gemensam samrådsgrupp och i denna ingår representanter från många av teknikförvaltningens
avdelningar. Syftet med nämndernas samrådsgrupper är att tillvarata kunskaper, erfarenheter och synpunkter från
brukare och deras företrädare, så att regionen kan bedriva ett långsiktigt och systematiskt tillgänglighetsarbete som
är baserat på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Arbetet pågår under hela året och bedöms för delår 2 som delvis uppfyllt.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Teknikförvaltningen bidrar till att stärka Region Gotlands förmåga att hantera samhällsstörningar bland annat genom
att utföra löpande tillsyn och skötsel på förvaltningens samtliga tekniska system. Hamnavdelningen arbetar löpande
med att säkerhetsställa beredskapslistor och kompetensutvecklar fler medarbetare i syfte att underlätta tillsättandet
av beredskaper. Förvaltningens försörjningsavdelning bidrar till att hantera störningar i försörjningskedjan genom den
buffert av varor som kan vara nödvändiga vid ett krisläge, som till exempel andningsskydd. Teknikförvaltningens
krisledningsgrupp träffas regelbundet, för närvarande helt digitalt.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Teknikförvaltningen bidrar till målet genom en god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka över
hela Gotland. Ett antal investeringsprojekt inom den offentliga miljön har tagits fram genom
tillgänglighetsanpassningar, tillskapande av nya grillplatser, lekplatser och utegym är exempel som kan bidra positivt
till människors fysiska och psykiska hälsa och på så sätt bidra till målet.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Genom exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar utveckling sker och att lämplig
mark säkerställs för olika verksamheter. Förvaltningen följer upp och utvärderar NKI-värden (nöjd kundindex) för
markupplåtelse som har en koppling till näringslivsklimatet. Siffrorna har gått i rätt riktning men den stora
utvärderingen kan göras senare under hösten 2021 när fler företag svarat och det finns ett större underlag. Mark- och
trafikavdelningen deltar i arbetet med Almedalsveckan och skapar förutsättningar för att torghandel och
uteserveringar ska kunna bedrivas.
Förvaltningen bidrar till målet genom att kontinuerligt förbättra och utveckla e-tjänster för företag. Information som
förvaltningen förmedlar om processer som är angelägna för företag, till exempel olika tillståndsprocesser, har setts
över för att bli mer lättförståelig och tillgänglig. Det finns ett stort engagemang från teknikförvaltningens
ledningsgrupp att ge goda förutsättningar och underlätta för företagare. Ledningen finns representerad i många olika
samverkansforum, både interna och externa. Ett externt samverkansforum är Tillväxtrådet som består av
breda intressentorganisationer inom näringslivet och ansvariga myndigheter där deltagarna bidrar med kunskap,
synpunkter, förslag och prioriteringar till hur tillväxtarbetet ska bedrivas.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
I syfte att skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön arbetar förvaltningen med
fastighetsförsäljningar av till exempel hamnar, småhustomter utanför Visby och friköp av tomträtter. Förvaltningen
medverkar aktivt i framtagande av detaljplaner och leder eller deltar i genomförandet av exploateringsprojekt. Flera
expertkompetenser deltar i framtagandet av ny översiktsplan och förvaltningen har också funnits representerad i
samhällsbyggnadsprocessens projektgrupp. Det är ett ständigt tryck på exploatering- och investeringsprojekt som har
påverkat och påverkar VA-verksamheten. Det finns ett stigande behov av att VA ska vara delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen samtidigt som en del vattenverk, avloppsreningsverk och ledningar börjar bli gamla och
slitna. VA-avdelningen har under året som egen aktivitet, implementerat en intern arbetsgrupp som svarar på
planremisser och exploateringsförfrågningar inom fastställd remisstid via regionens ärendesystem så att Region
Gotlands samhällsbyggnadsprocess upplevs smidig både internt och externt.
Under hösten anordnas en samhällsbyggnadskonferens tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Konferensen riktar sig till våra externa kunder och ska ersätta de delar av byggforum
som har bäring på hela samhällsbyggnadsprocessen.
En gemensam beredning med presidierna för tekniska nämnden, regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden införs
under hösten som ett formellt forum för att arbeta med gemensam prioritering för projekt och budget, strategiska
frågor och synkronisering av verksamhetsplanering och kommunikation.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Teknikförvaltningen arbetar i olika led för att bidra till att Gotlands klimatavtryck minskar. Allt inköp av material och
energikällor görs med tanke på hållbarhet. Förvaltningens försörjningsavdelning arbetar kontinuerligt med att utveckla
bland annat nya städmetoder för att minska vårt klimatavtryck och fastighetsförvaltningen inhämtar kunskap utifrån
den kommande klimatdeklarationslagen som gäller från 1 januari 2022.
Region Gotland har huvudmannaskapet för flera projekt kring utredning och sanering av förorenande områden som i
sin tur drivs av teknikförvaltningen. Förvaltningens mark- och trafikavdelning deltar bland annat i projektet för elvägar
och projektet Hållbara transporter.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulär ekonomi och i Region Gotlands arbete mot ekologisk
hållbarhet. Förvaltningen fortsätter aktivt utveckla avfallsfrågorna på Gotland utifrån Avfallsplanen som antogs under
2020. Parollen ”Vi gör avfall till en resurs” innebär bland annat fortsatt utveckling av våra återvinningscentraler runt
om på Gotland samt omhändertagande av nedlagda deponier.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Ett prioriterat mål för teknikförvaltningen är att säkra tillgången till vatten av god kvalitet. Teknikförvaltningens
verksamheter har brutit ner målet till konkreta aktiviteter som i stort sett alla är uppstartade. VA-planen är
implementerad och utgör en del av förvaltningens drift och bidrar i hög grad till Region Gotlands mål. Nya
vattenskyddsområden är genomförda eller på väg att genomföras. Genom framtagen kontrollplan säkerhetsställer
förvaltningen att dricksvattenanläggningarna håller god kvalitet.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Teknikförvaltningen genomför flest upphandlingar av regionens förvaltningar och där har hållbarhetsaspekter sen
tidigare inarbetats i upphandlingsunderlag och kunskapen om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt.
Nämndmål. Minska CO2-utsläppen med 12-15 % per år
Kommentar:
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Tekniska nämnden har gett förvaltningen en prioriterad aktivitet att minska CO2-utsläppen med 12-15 procent per år.
Ett arbete med att kartlägga verksamheternas CO2-utsläpp avseende inköpt energi och inköpta fossila bränslen till
egna verksamheter samt till upphandlade transporter har gjorts och en konsekvensbeskrivning kommer att
överlämnas till politiken. Många av förvaltningens transportbilar har ersatts med fordon med fossiloberoende
drivmedel vilket är nödvändigt för att klara uppsatta utsläppsmål.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Teknikförvaltningens tjänster ska upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda. Handläggningstiderna ska vara
korta och snabb återkoppling till kund ska ges. Samordningen av förvaltningens kundkontakter sker via kundtjänst
som säkrar omhändertagandet av kunder genom professionellt bemötande.
Utifrån DiSa-projektets (digital samhällsbyggnad) grund, digitaliseras fler tjänster inom förvaltningens verksamheter
via nya eller förbättrade hemsidor och e-tjänster. Förvaltningen fortsätter också att utveckla appen "Felanmälan" där
fler avdelningar anslutit sig. Appen har resulterat till både kortare och snabbare väg mellan anmälan och åtgärd samt
bättre möjligheter till uppföljning och analys.
Utifrån det underlag och utredningsuppdrag som Framsam resulterat i om ett eventuellt framtida kontaktcenter har
dialoger tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen inletts. Frågan kommer att arbetas vidare tillsammans med
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen genom gemensamma aktiviteter i kommande
verksamhetsplan för 2022 för att säkerhetsställa att utredningsuppdraget som FramSam lämnat till förvaltningarna tas
vidare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningens leverantörs- och kundmöten ska utgå från kundernas behov och bygga på dialog och medskapande.
Arbete med bemötandeprinciper har skett på förvaltningens avdelningsmöten. Inför kommande lekplats i Roma har
uppskattade brukardialoger förts.
Målet att Region Gotlands tjänster ska vara medskapande kan lyftas teknikförvaltningens årliga happening som i år
genomfördes genom en tävling fri för alla att delta i som resulterade i många engagerande bidrag.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Beslutstödet har delvis arbetats in i förvaltningens verksamheter, systemet ska underlätta för chefer att delge
information om aktuellt ekonomiskt läge, statistik för den egna avdelningen/enheten och systemet kan också används
som underlag för enheternas arbetsplatsträffar. Under hösten kommer förvaltningen att fortsätta arbeta in
systemstödet i samtliga verksamheter.
Ledningens genomgång har genomförts under året och har resulterat i en god uppföljning av hur förvaltningens
verksamheter arbetar mot satta mål. Arbetet med att finna relevanta nyckeltal för förvaltningens verksamheter
fortsätter och nyckeltal presenteras vid varje ledningsgruppsmöte.
Arbetet med ett framtida e-arkiv pågår och leds av regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen deltar i arbetet.
Ett e-arkiv kommer för teknikförvaltningen innebära mer lättillgängliga handlingar för medarbetare men också för
medborgare som vill ta del av allmänna handlingar.
Förvaltningen har rekryterat en verksamhetsutvecklare för att projektleda Digital Dialog som ska leda till bättre
service, effektivitet samt mer inkluderande ärendeprocesser i samhällsbyggnadsprocessen.
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Indikatorerna för mål tretton kommer från medarbetarundersökningen och definieras som en ökning av följande index
(2020, 2019): teameffektivitetsindex (70, 69), ledarskapsindex (73, 71), engagemangsindex (75, 72) och hållbart
medarbetarindex (78, 75). Teknikförvaltningen såg en ökning för samtliga index i medarbetarundersökningen 2020 i
jämförelse med 2019. Förvaltningen ligger också i nivå med hela Region Gotland på samtliga index. Detta innebär inte
att det inte finns utmaningar och behovet av att arbeta med den tillitsbaserade kulturen är stort.
Det genomförs flera aktiviteter under året, både gemensamma och specifika för de olika avdelningarna och enheterna,
i förhoppning att förbättra resultaten i årets undersökning, som genomförs i september. De gemensamma aktiviteter
som gjorts är att alla arbetsgrupper har tagit fram spelregler för den egna arbetsgruppen. Spelreglerna syftar till att
öka tilliten mellan medarbetarna och tydliggöra förväntningarna vi har på varandra. Spelreglerna är också en viktig
grund i det förebyggande arbetet med konflikter.
Resultatet av enkäten visar också på att medarbetarna har bristande tillit till förvaltningens ledning, vilket särskilt
beaktas i årets medarbetardialog, som med anledning av pågående pandemi även i år kommer att vara helt digital.
Medarbetardialogen är ett viktigt forum där medarbetare har möjlighet att framföra idéer, förbättringsförslag och
synpunkter. Alla chefer har också i uppdrag att kontinuerligt gå igenom aktivitetsplanen för enheten alternativt
avdelningen på arbetsplatsträffar i syfte att synliggöra kopplingen mellan de övergripande målen och arbetet och
aktiviteterna på den egna arbetsplatsen. Flera avdelningar rapporterar att de har arbetat mer aktivt med
aktivitetsplaner än tidigare, i syfte att tydliggöra de övergripande målen och kopplingen till aktiviteterna i varje
verksamhets aktivitetsplan.
Trots dessa insatser finns en oro för försämrade resultat i årets medarbetarundersökning, med anledning av
svårigheterna som kommit av pandemin och hemarbetet. Även verksamheter där hemarbete inte är aktuellt har haft
sämre möjligheter till möten, och den kontinuerliga och spontana dialogen medarbetare emellan, men också mellan
medarbetare och chef har blivit lidanden av den rådande situationen.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Indikatorerna för målet är en ökning av eNPS (attraktiv arbetsgivare), ökning av andelen heltidsanställda och en
minskning av mertid och övertid. När det gäller index för attraktiv arbetsgivare så har en markant ökning skett 2020 i
jämförelse med 2019, till -7 från -22. Teknikförvaltningen har också ett betydligt bättre resultat än regionen i stort (14). Att arbeta med påverkansmöjlighet, upplevelse av meningsfullhet i arbetet och förståelse för gemensamma mål
och riktning är viktigt för en ökning av eNPS. Genom de åtgärder som presenteras i mål 13 finns förhoppningen om en
positiv påverkan även på detta index.
Andelen heltidsanställda i förvaltningen har minskat från 99,2 procent i juni 2020 till 93,9 procent samma tid i år.
Främsta orsaken är övertagandet av försörjningsavdelningen vid årsskiftet. I avsnittet väsentliga personalförhållanden
beskrivs hur försörjningsavdelningen arbetar för att öka andelen heltidsanställda.
Förvaltningens övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden har minskat i januari till juni 2021 (1,58
procent) i jämförelse med samma period 2020 (1,68 procent) och 2019 (2,26 procent). Förvaltningens övertid och
mertid är dock högre än för hela Region Gotland (1,47 procent). Övertiden minskar, men minskningen går långsamt.
Samtidigt har flera verksamheter inom teknikförvaltningen beredskapskedjor för att hantera allvarliga avvikelser på
icke ordinarie arbetstid. När medarbetare blir aktiverade under beredskapstid utgår övertidsersättning för utfört
arbete. Denna övertid är nödvändig för verksamheten, vilket innebär att viss övertid måste förekomma.
Flera avdelningar rapporterar om svårigheter att genomföra nödvändig kompetensutveckling för medarbetare med
anledning av att flera utbildningar ställts in och att även andra former av kompetensutveckling, som studiebesök och
arbetsrotation, har försvårats eller helt omöjliggjorts på grund av pandemin.
Under året ska förvaltningens kompetensförsörjningsplan arbetas om och en ny version kommer att lyftas till tekniska
nämnden i december. Denna plan ska vara en förvaltningsspecifik utveckling av Region Gotlands övergripande
kompetensförsörjningsplan som lyfts till regionstyrelsen i november. Tidigare i år gjordes även en sammanställning av
alla befattningar och utbildningskrav som finns i förvaltningen. Vid denna genomlysning kan konstateras att antalet
befattningar i förvaltningen är omfattande och den partsgemensamma lönebildningsgrupp som finns på förvaltningen
har nyligen påbörjat en översyn av befattningar och yrkeskategorier.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
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Indikatorerna för målet är definierade som en minskning av korttidssjukfrånvaron, en ökning av andelen medarbetare
som uppnår de nationellt ställda rekommendationerna för fysisk aktivitet, att cheferna bedömer sin kunskap inom
arbetsmiljöområdet som god och att medarbetarundersökningens index för social och organisatorisk arbetsmiljö (OSI)
ökar.
Teknikförvaltningen har ett mycket gott resultat för OSI (75) i jämförelse med regionen i stort (71). Resultatet har
även ökat markant sedan 2019 (72). Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) för januari till juni 2021 uppgick till 2,8 procent
av ordinarie arbetstid, samma period 2020 var frånvaron 2,7 procent och 2019 var den 2,3 procent. Att
korttidsjukfrånvaron ökat kan sannolikt förklaras av rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom
eftersom stora delar av förvaltningens verksamhet utgörs av arbetsplatser som inte kan arbeta hemifrån.
Försörjningsavdelningen har också större korttidssjukfrånvaro än övriga teknikförvaltningen, både i år och tidigare år.
Samtliga chefer bedömer sin kunskap i arbetsmiljö som god, enligt en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2020. I medarbetarundersökningen 2020 anger 44 procent av medarbetarna att de är fysiskt aktiva
mer än 150 minuter i veckan, vilket är en ökning från 40 procent året innan.
I inledningen av året hade flera avdelningar planerat för trivsel- och hälsofrämjande aktiviteter, ofta gemensamma för
hela avdelningen, men flera av dessa planer har fått vila på grund av pandemin.
Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god, både i
jämförelse med Region Gotland och utifrån vad som kan uppfattas i dialog med medarbetare och chefer. OSI-index
har dessutom ökat sedan 2019. Korttidsfrånvaron har ökat sedan 2019 vilket sannolikt kan härledas till
rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom i och med pandemin. En stor andel av medarbetarna är
fysiskt aktiva och samtal om hälsa och friskvård förs två gånger om året på arbetsplatsträffar samt årligen i
medarbetarsamtalet.

6 Kvalitetsberättelse
Förvaltningens arbete med att kartlägga interna processer pågår löpande. Detta är ett viktigt
kvalitetsarbete som bidrar till bättre överblick och förståelse för olika tillvägagångssätt. När
förvaltningen har fungerande processer finns också tydliga målbilder vilket underlättar för
medarbetare att se sin del i helheten. Teknikförvaltningen har varje år en medarbetardialog
med syfte att samla förvaltningens alla medarbetare och tillsammans diskutera förslag och
idéer till utveckling och förbättring. Medarbetardialogen är också ett forum för delaktighet
och ligger till grund för förvaltningens arbete med kommande verksamhetsplan.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att kunder och leverantörer ska ha möjlighet att
vara medskapande i utformningen av våra tjänster. Förvaltningen har tidigare, med
framgång, genom dialogmöten och workshops inkluderat medborgare och näringsliv i
förbättringsarbetet med förvaltningens tjänster. Under hösten påbörjas projektet Digital
Dialog som ska leda till bättre service, effektivitet samt mer inkluderande ärendeprocesser i
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett tydliggörande av roller, ansvar och mandat i samhällsbyggnadsprocessen är av stor vikt
för att förvaltningen och regionen ska säkerställa förtroende hos kunder, eget
resursutnyttjande och visa på ekologisk och social hållbarhet. Detta har kartlagts i projektet
Framsam som nu lämnas över i linjeorganisation. Ett resultat av projektet är att
verksamheterna i större utsträckning kommer att samarbeta och samverka över
förvaltningsgränserna, vilket teknikförvaltningen ser som mycket positivt och som kommer
att bidra till att en hög kvalitet genomsyrar hela samhällsbyggnadsprocessen.
6.1 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen får in en stor mängd synpunkter från medborgare vilket är väldigt
värdefullt för förvaltningen för att få information om vad som görs bra, vad som kan
förbättras och som hjälper förvaltningens verksamheter att utveckla sin service.
Teknikförvaltningen har en väl fungerande rutin för hur inkomna synpunkter hanteras och
jobbar aktivt för att den utsatta svarstiden hålls.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Övertagandet av försörjningsavdelningen har ökat antalet medarbetare i förvaltningen med
över femtio procent. Förändringen innebär även att TKF har ett antal nya yrkeskategorier,
könsfördelningen har utjämnats och deltidsarbetande medarbetare har ökat i antal.
Pandemin och hemarbete har påverkat medarbetarna och arbetsmiljön, oavsett om man
hör till de som arbetar hemifrån eller inte. Nya arbetssätt har behövts och huvuddelen av
de etablerade mötesformerna är numer digitala. För närvarande pågår dialog om mer
flexibla arbetsformer framöver, så som hemarbete, men även möjlighet till distansarbete. I
dialogen läggs främst fokus på de olika verksamheternas specifika förutsättningar, men
även medarbetarnas behov och önskemål.
I flera av förvaltningens verksamheter har sommarens stora besökstryck påverkat
arbetsmiljön, och arbetssituationen har bitvis varit mycket ansträngd.
7.1 Personalvolym

Den stora ökningen i antal anställda (197) är en effekt av att försörjningsavdelningen
flyttades till teknikförvaltningen den 1 januari 2021, eftersom antalet anställda på
försörjningsavdelningen är 187. Skillnaden mellan antal anställda och antalet årsarbetare har
också ökat, vilket innebär att fler arbetar deltid. Även detta är en konsekvens av
övertagandet av försörjningsavdelningen, där deltider är mer vanligt förekommande inom
städverksamheten. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda är 98,7
procent i juni 2021, jämfört med juni 2020 då den genomsnittliga sysselsättningsgraden var
100 procent. Försörjningsavdelningen arbetar aktivt med att öka sysselsättningsgraderna
och alla medarbetare får årligen erbjudande om heltid och ökad sysselsättningsgrad. Alla
nyanställningar är också på heltid.
Den faktiskt arbetade tiden för januari till juni visar inga större förändringar i jämförelse
med föregående år, förutom en ökning med tre årsarbetare på projektavdelningen och fem
årsarbetare på gata- och parkavdelningen. Ökningen på projektavdelningen kan förklaras av
att tjänsten som var vakanta under delar av förra året nu är tillsatta. På gata- och
parkavdelningen beror ökningen på att säsongsarbetare tidigare än vanligt för att klara av
vägunderhållet.
Tabell 1: Antal anställda 30 juli 2021.
Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

556

192

549

185

Tillsvidare

477

171

471

165

80

21

79

20

Tidsbegränsad
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Tabell 2: Antal anställda kvinnor/män
Antal
anställda
Jul 2021

Antal anställda
Jul 2020

Antal
årsarbet enl
anst avtal
Jul 2021

Antal årsarbet enl
anst avtal
Jul 2020

Alla anställningsformer

556

364

549

364

Varav kvinnor

220

86

214

85

Varav män

336

278

335

279

Tabell 3: Antal heltidsarbetare januari-juli 2020 och 2021.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020
22 Teknisk nämnd

Förändring

449

284

165

7

8

1

22002 Projektavdelning

16

13

3

22003 Gata/parkavdelning

57

53

4

22004 VA-avdelning

71

69

2

22005 Fastighetsavdelning

69

68

1

22006 Hamnavdelning

11

11

0

22007 Mark o trafikavdelningen

32

31

1

22008 Avfallsavdelning

32

31

1

22001 Förvaltningsledning

22009 Försörjningsavdelning

153

153

7.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för januari till juni 2021 är något lägre än sjuktalet för samma period 2020. Detta
kan förklaras av att sjuktalet för mars och april 2020 var väldigt mycket högre än normalt,
med anledning av pandemin och rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom.
Senare under 2020 och även första delen av 2021 jämnades frånvaron ut. I maj och juni
2021 är sjuktalet omkring en procentenhet högre än året innan. Orsaken till detta är att
försörjningsavdelningen har högre sjukfrånvaro än vad teknikförvaltningen i övrigt haft
tillbaka i tiden. Försörjningsavdelningen hade 2020 ett sjuktal på 7,68 procent i jämförelse
med teknikförvaltningens sjuktal för 2020 som var 4,92 procent. Försörjningsavdelningen
planerar att arbeta mer systematiskt och sammanhållet med rehabiliteringsåtgärder och
sjukfrånvaron. Planeringen av detta arbete pågår under hösten 2021 och arbetet påbörjas
2022. Kvinnorna har också ett markant högre sjuktal än män, både för 2020 och 2021,
vilket är representativt för samhället i stort, men pekar på vikten av att arbeta med sjuktal
och arbetsmiljö, bland annat på försörjningsavdelningen, som är en kvinnodominerad
verksamhet.
De avdelningar som har högre sjukfrånvaro 2021 än för 2020 är hamnavdelningen och
avfall, det finns också avdelningar som har lägre sjukfrånvaro än 2020, nämligen gata- och
parkavdelningen och projektavdelningen. För två avdelningar, VA- och
fastighetsförvaltningsavdelningen, följer sjukfrånvaron samma mönster som för
förvaltningen i stort, i mars och april är frånvaron mycket lägre än förra året, då pandemin
gjorde att sjukfrånvaron låg på en osedvanligt hög nivå. Däremot maj och juni ligger
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sjukfrånvaron på en något högre nivå än föregående år. Försörjningsavdelningen ligger i
genomsnitt på ungefär samma sjuktal som motsvarande period förra året, men i år är
sjuktalet mer jämnt fördelat över månaderna.

Tabell 3: Sjuktal januari-juli 2020 och 2021.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

4.72%

4.71%

0.01%

Kvinna

6.50%

6.90%

-0.40%

Man

3.53%

4.08%

-0.55%

Diagram 1: Sjuktal månadsvis 2020 (blå linje) och 2021 (orange linje).

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Utfallet till och med augusti 2021 är positivt jämfört med budget och uppgår till 33,0
miljoner kronor. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -0,8
miljoner kronor till medan de avgiftsfinansierade verksamheterna står för 33,7 miljoner
kronor.
Skattefinansierade verksamheter
Inom de skattefinansierade verksamheterna uppvisas positiva utfall mot budget med
undantag för kollektivtrafiken, mark och statsmiljö samt gata-/väguppdraget. Dessa är
verksamheter som påverkats av pandemin. Kollektivtrafikens negativa budgetavvikelse
efter augusti uppgår till -14,0 miljoner kronor och förklaras av dels lägre intäkter till följd av
minskat åkande men också högre trafikeringskostnader. Samordningsmöjligheter i den
särskilda kollektivtrafiken har begränsats av pandemin och inneburit högre kostnader. Att
tillhandahålla en smittsäker transportlösning av smittade eller befarat smittade av Covid -19
till vårdinrättning har inneburit merkostnader så här långt in på året om 2,7 miljoner
kronor. Mark och statsmiljö har haft minskade intäkter för offentlig platsmark och
Almedalsveckan. Regionfullmäktiges beslut om extra insatser för de enskilda vägarna har
inneburit att kostnader tillkommer samtidigt som utlovade tilläggsanslag ännu inte beslutats
vilket förklarar negativt utfall mot budget för gata-/väguppdraget. Projektverksamheten har
haft en högre debiteringsgrad än beräknat till följd av stort inflöde av projekt och redovisar
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därför positivt utfall jämfört med budget om 1,8 miljoner kronor. Den skattefinansierade
delen av hamnverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,2 miljoner kronor
till följd av lägre kostnader än budgeterat. De lägre kostnaderna beror till del på uppskjutna
underhållsinsatser. Utfallet för hamnverksamheten har felaktigt belastats med kostnader om
2,9 miljoner kronor vilket korrigeras under september.
Utfallet för fastighetsförvaltningen uppgår till 1,7 miljoner kronor vilket innebär en
budgetavvikelse om 2,9 miljoner kronor och innebär en tydlig förbättring än vad som
befarades tidigare i år. Differensen förklaras av lägre kostnader för personal och inhyrda
lokaler än budgeterat. Fordonsorganisationen redovisar plusresultat om 3,5 miljoner kronor
till följd av gynnsam andrahandsmarknad för de fordon som säljs. Även
försörjningsverksamheten redovisar plusresultat, 2,7 miljoner kronor, vilket beror på större
försäljning hos varuförsörjningen samt lägre personalkostnader inom städverksamheten.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Den största differensen för affärsdrivande verksamhet återfinns inom VA-verksamheten
vilket till största delen förklaras av att budgeten för intäkter periodiserats felaktigt.
Resultatet för VA till och med augusti uppgår till -4,9 miljoner kronor samtidigt som
budgetavvikelsen är hela 20,6 miljoner kronor till följd av nämnda felperiodisering.
Förklaring till det negativa resultatet är de högre kapitalkostnaderna till följd av omfattande
investeringsverksamhet. Avfallsverksamheten drabbas av motsvarande felperiodisering av
budgeten vilket innebär en stor positiv budgetavvikelse om 6,9 miljoner kronor samtidigt
som resultatet innebär ett underskott om -5,9 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror
på minskade intäkter för slamtömning och skrotförsäljning. Samtidigt har personal- och
kapitalkostnaderna varit högre än budget.
Sommarens höga besökstal har varit gynnsam för linjehamnens ekonomi som har ett
positivt utfall mot budget om 6,6 miljoner kronor. Intäkter om 2,9 miljoner kronor har
felaktigt bokförts mot linjehamnen vilket korrigeras under september. Det korrekta utfallet
skulle ha varit 3,7 miljoner kronor. Utfallet för kryssningskajen vad avser den del som
omfattar kapitalkostnaderna är negativt -0,5 miljoner kronor vilket är i enlighet med avtalet
med CMP (Copenhagen Malmö Port).
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Tabell 4: Utfall per intäkts- och kostnadsslag 2021 januari-augusti jämfört med budget (tusen kronor).
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-159 256

-126 299

32 958

-143 456

INTÄKTER

803 816

880 646

76 830

679 496

Taxor och Avgifter

212 771

239 656

26 885

187 549

11 257

15 457

4 201

12 673

Försäljning vara/tjänst

191 258

225 943

34 684

123 116

Intern resursfördelning

13 976

20 746

6 770

15 703

374 554

378 844

4 290

340 454

KOSTNADER

-963 073

-1 006 945

-43 872

-822 952

Personal

-202 753

-195 507

7 246

-130 360

-56 408

-61 215

-4 807

-52 014

-127 401

-134 545

-7 144

-103 108

-64 259

-85 779

-21 521

-38 047

Lokaler

-196 446

-193 183

3 264

-200 483

Avskrivn. internränta

-180 216

-181 250

-1 034

-172 138

Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-19 152

-19 598

-446

-17 780

-116 437

-135 866

-19 429

-109 021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

Tabell 5: Utfall 2021 januari-augusti jämfört med budget per avdelning (tusen kronor).
Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021
22 Teknisk nämnd

-159 256

-126 299

32 958

-143 456

22000 Tekniska nämnden

-1 275

-1 024

252

-891

22001 Förvaltningsledning

-202

318

520

-915

-4 575

-2 791

1 784

251

22003 Gata/parkavdelning

-30 305

-28 992

1 313

-30 414

22004 VA-avdelning

-25 554

-4 917

20 637

-27 560

22005 Fastighetsavdelning

-5 310

737

6 047

-757

22006 Hamnavdelning

-4 008

5 356

9 364

711

22007 Mark o trafikavdelningen

-75 094

-91 487

-16 394

-72 216

22008 Avfallsavdelning

-12 886

-5 873

7 012

-11 666

-48

2 375

2 423

22002 Projektavdelning

22009 Försörjningsavdelning

8.2 Nettokostnadsutveckling

För att få den verkliga nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen måste försörjningsavdelningens utfall adderas till 2020 års siffor i tabellen nedan. Om så görs är
nettokostnadsutvecklingen för årets första åtta månader -13 procent. Jämförelsen försvåras
ytterligare av att andra periodiseringsprinciper har använts för vissa större intäktsposter
under årets delårsbokslut jämfört med motsvarande delårsbokslut 2020.
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De totala kostnaderna har ökat med 5 procent. Ökade kostnader för kollektivtrafiken,
vinterväghållning och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag förklarar differensen
avseende köp av huvudverksamhet där ökningen är störst. Kapitalkostnaderna ökar inom
VA-verksamheten, fastighetsförvaltningen samt inom mark- och statsmiljö vilka är
verksamheter med omfattande investeringsverksamhet.
Även intäkterna har ökat. Den största ökningen avser intäkter av avgifter och taxor. Här
försvåras jämförelsen av att vissa periodiseringar inte gjordes enligt anvisningar under 2020
men har gjorts i 2021 års utfall. Den faktiska ökningen uppgår till 10 procent och beror på
höjda taxor inom VA- och avfallsverksamheterna.

Tabell 6: Utfall 2021 per intäkts- och kostnadsslag januari-augusti jämfört med utfall 2020 (tusen kronor)
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-126 299

-143 456

17 158

-12%

INTÄKTER

880 646

679 496

201 150

30%

Taxor och Avgifter

239 656

187 549

52 107

28%

15 457

12 673

2 784

22%

Försäljning vara/tjänst

225 943

123 116

102 827

84%

Intern resursfördelning

20 746

15 703

5 042

32%

378 844

340 454

38 390

11%

-1 006 945

-822 952

-183 993

22%

-195 507

-130 360

-65 147

50%

-61 215

-52 014

-9 201

18%

-134 545

-103 108

-31 438

30%

-85 779

-38 047

-47 733

125%

Lokaler

-193 183

-200 483

7 300

-4%

Avskrivn. internränta

-181 250

-172 138

-9 113

5%

-19 598

-17 780

-1 818

10%

-135 866

-109 021

-26 845

25%

Resultat

Statsbidrag

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

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

8.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om
-27,4 miljoner kronor. Av den totala prognosen utgörs -9,9 miljoner kronor av avvikelser
inom skattefinansierade verksamheterna och -17,4 miljoner kronor av avgiftsfinansierade
verksamheter. Det befarade underskottet kan till del förklaras av effekter av pandemin men
det finns även andra poster som förklarar prognosbeloppet. För teknikförvaltningens
anslagsfinansierade verksamheter som är direkt finansierade med skattemedel är det i
analysen relevant att jämföra mot budget men i analys av ekonomin för de
avgiftsfinansierade verksamheterna är resultat ett mer relevant begrepp.
Skattefinansierade verksamheter
Liksom i delår 1 prognostiseras en större budgetavvikelse för den allmänna
kollektivtrafiken, -17,2 miljoner kronor. 7,3 miljoner kronor förklaras av lägre intäkter till
följd av minskat resande och resterande del avser ökade trafikeringskostnader till följd av
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att ersättningen till trafikoperatör har indexuppräknats samt ökat antal producerade
kilometrar. Prognosen för den särskilda kollektivtrafiken med färdtjänst och sjukresor
pekar på ett budgetöverskridande om -5,9 miljoner kronor. Här har kostnaderna per resa
ökat till följd av pandemin med färre möjligheter till samåkning samt att kostnaden för att
erbjuda smittsäkra transporter till och från vårdinrättning innebär merkostnader om
3,4 miljoner kronor.
Årets Almedalsvecka i digital form har inneburit uteblivna intäkter liksom beslutet om
kostnadsfria tillstånd för uteserveringar. Ett uppdrag att utföra utökat underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag innebär att ökade kostnader.
Förvaltningen har ansökt om tilläggsanslag för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken,
för uteblivna intäkter avseende markupplåtelser samt för uppdraget att utföra utökat
underhåll av enskilda vägar med statsbidrag. Beslut om tilldelning av tilläggsanslag fattas av
regionfullmäktige i september. Tekniska nämnden har i september beslutat om att också
söka tilläggsanslag för merkostnader för smittsäkra transporter.
Positiva budgetavvikelser prognostiseras för fordonsorganisationen till följd av en stark
andrahandsmarknad vid försäljning av regionens fordon, för försörjningsorganisationen
främst till följd av ökad försäljning av skyddsartiklar och för fastighetsförvaltningen med
lägre kostnader för personal och hyrda lokaler än budgeterat. Till följd av förseningar i
Södervärnsprojektet förbrukas inte alla de medel som avsatts i år för evakueringslokaler.
Avgiftsfinansierade verksamheter
För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -9,2 miljoner kronor. Intäkterna
har blivit högre än vad som antogs vid förra prognosen men de stora tillkommande
kapitalkostnaderna till följd av mycket stora investeringsbehov innebär en stor belastning
på verksamhetens resultat med nuvarande taxa. Taxan höjdes den 1 oktober 2020 vilket var
en senareläggning från den ursprungliga planen att höja taxan den 1 april 2020. Nästa
taxehöjning blir därför först till 1 januari 2022. Det innebär i sin tur att 2021 års resultat
beräknas bli negativt men beräkningar visar att detta kommer att kunna balanseras under
kommande år.
Sommarens höga besöksantal har haft en positiv effekt på den avgiftsfinansierade
hamnverksamheten. Prognosen visar på ett positivt resultat om 6,7 miljoner kronor. För
kryssningskajen prognostiseras ett negativt utfall om -1,8 miljoner kronor. Posten avser
kapitalkostnader för kryssningskajen och resultatet är i enlighet med gällande avtal.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat om -8,0 miljoner kronor.
Prognosen motiveras av lägre intäkter för skrotförsäljning och slamtömning samt högre
kapitalkostnader, kostnader för återvinningscentraler och slamverksamheten.
Felperiodisering i kostnader vid årsskiftet innebär högre kostnader för sophämtning och
avfallshantering 2021.

16

Teknikförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

Tabell 7: Budget och prognos per intäkts- och kostnadsslag 2021 (tusen kronor).
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-184 207

-211 584

-27 377

-197 225

1 265 471

1 289 951

24 479

1 088 022

378 815

355 956

-22 859

330 917

16 887

20 108

3 221

25 036

Försäljning vara/tjänst

286 916

334 599

47 683

202 717

Intern resursfördelning

20 965

18 855

-2 110

26 675

561 888

560 433

-1 455

502 676

-1 449 678

-1 501 535

-51 856

-1 285 247

-304 053

-296 657

7 396

-195 803

-84 620

-87 956

-3 336

-83 502

-191 121

-207 567

-16 446

-180 009

-96 398

-123 471

-27 073

-57 190

Lokaler

-295 574

-307 494

-11 920

-316 901

Avskrivn. internränta

-274 509

-276 241

-1 732

-260 019

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

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

Intern resursfördelning

-28 731

-28 920

-189

-26 838

-174 673

-173 228

1 445

-164 985

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-184 207

-211 584

-27 377

-197 225

22000 Tekniska nämnden

-1 913

-1 913

0

-1 346

22001 Förvaltningsledning

-333

-548

-215

-155

-7 000

-5 688

1 312

480

-46 093

-45 446

647

-42 556

0

-9 246

-9 246

-11 411

22005 Fastighetsavdelning

-9 530

5 170

14 700

-2 192

22006 Hamnavdelning

-6 357

-5 400

957

-6 831

-112 741

-142 770

-30 029

-128 533

-240

-8 243

-8 003

-4 681

0

2 500

2 500

Övriga kostnader

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

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Teknikförvaltningens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin. Den största
ekonomiska effekten återfinns inom kollektivtrafiken i form av både minskade intäkter
men också ökade kostnader. Intäkterna inom den allmänna kollektivtrafiken bedöms bli
7,3 miljoner kronor lägre än de budgeterade till följd av minskat resande med mer än
50 procent jämfört med 2019.
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Inom den särskilda kollektivtrafiken har antalet resenärer minskat, både vad gäller färdtjänst
och sjukresor, vilket beräknas innebära lägre intäkter om 1,3 miljoner kronor. Det
minskade resandet har inte inneburit motsvarande lägre kostnader då möjligheter till
samåkning inte funnits på grund av smittorisken. Effekten har istället inneburit behov av
att använda fler bilar och köra fler kilometer som innebär ökade kostnader om 1,2 miljoner
kronor. Kostnaderna har och ökat till följd av åtagandet att tillhandahålla smittsäkrad
transport av smittade eller befarat smittade till vårdinrättning. Den lösning som avropats
innebär en merkostnad om 3,4 miljoner kronor under 2021.
Årets digitala Almedalsvecka har inneburit uteblivna intäkter om 3,5 miljoner kronor.
Beslutet om att uteserveringar ska vara kostnadsfria under 2021 innebär uteblivna intäkter
för markupplåtelser om 2,0 miljoner kronor.
Regionstyrelsens beslut om stödåtgärder till näringslivet med anledning av
Coronapandemin omfattade extra åtgärder på enskilda vägar med statsbidrag om
3,0 miljoner kronor.
Tabell 9: Kostnader och intäkter som påverkats av pandemin 2021 (tusen kronor).
Pandemirelaterad intäkt/kostnad

Belopp

Minskade intäkter allmän kollektivtrafik

7 300

Minskade intäkter särskild kollektivtrafik

1 250

Ökade kostnader särskild kollektivtrafik till följd av
uteblivna samordningsmöjligheter

1 200

Kostnad för smittsäker transport till vårdinrättning

3 400

Uteblivna intäkter till följd av digital Almedalsvecka

3 500

Uteblivna intäkter markupplåtelser

2 000

Kostnad för extra åtgärder på enskilda vägar med
statsbidrag

3 000

Totalt

21 650

8.5 Investeringar

Av årets totala investeringsbudget om 725,7 miljoner kronor prognostiseras att
383,2 miljoner kronor kommer att förbrukas under året. Budgeten för exploateringsprojekt
uppgår till 97,4 miljoner kronor och 33,6 miljoner kronor beräknas att upparbetas
innevarande år.
VA-verksamheten har fortsatt mycket stor investeringsverksamhet. Enligt Strategisk plan
och budget 2022-2024 har budget för VA-investeringar anpassats efter tillgängliga
personella resurser och finansiering där en långsiktigt hållbar VA-taxa kan bibehållas. Dessa
anpassningar har betydelse redan under 2021 där ett antal projekt skjuts på framtiden. De
projekt som skjuts upp är: 12401 VA-utbyggnad VA-plan, 12465 Dricks-vattenledning
Hemse-Ljugarn (Hemse-Stånga), 12582 Nybyggnation Lärbro vattenverk, 12659 Fårö
avloppsreningsverk och 12660 Hemse (nytt ARV). Av det stora reinvesteringsprojektet
13000 Reinvestering i VA-anläggning på ca 80 miljoner kronor så kommer omdisponering
göras för ledningssträckorna Garda-Ljugarn 22,0 miljoner kronor och Sanda-Västergarn
30,0 miljoner kronor. Kvar blir cirka 28 miljoner kronor till reinvesteringar.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen uppgår till cirka 104 miljoner kronor och
bedömningen är att en stor del av utrymmet kommer förbrukas. Huvuddelen av
investeringsanslagen riktas till ventilations-, och fastighetsägaråtgärder, där bl. a planerat
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underhåll ingår. På grund av ökade materialpriser påverkade av pandemin har kostnaderna
för åtgärder för underhåll ökat. Detta har medfört att utgifterna i projekten för periodiskt
underhåll antas bli högre än budget. Fastighetsförvaltningsavdelningen har aktivt bromsat
ett antal pågående projekt för att minska utgifterna men budgeten kommer trots det ändå
överskridas. De stoppade projekten kommer att återtas under 2022. FFA kommer att
begära omdisponering från investeringsprojektet för ventilationsåtgärder, där ett överskott
förväntas på grund av försening av Södervänskolans utbyte av ventilationen.
För avfallsverksamheten finns investeringar om totalt 33,5 miljoner kronor budgeterade
utöver projekten som avser Slite deponi. Av dessa medel planeras 10,4 miljoner kronor att
förbrukas under 2021 och det är framför allt till maskiner och fordon. För resterande
investeringsverksamhet krävs ny planering och genomlysning av behoven framöver.
Hamnavdelningens investering i reparation av spontkajanläggningar innebär
korrosionsskydd av sponten i färjelägena för linjetrafiken. Etapp 1 har slutförts i färjeläge
6 och etapp 2 startar under hösten med åtgärder i färjeläge 5. Projektet för elanslutning av
fartyg i Visby hamn har under perioden genomförts med byte av "satellitstationer" för att
möjliggöra för lastbilar och trailers att el-ansluta på terminalområdet. Till hösten planeras
det även för att komplettera med ytterligare en anslutningspunkt för elanslutning i färjeläge
7, vilket ökar flexibiliteten för fartygen vid angöring. Efter genomförd etapp 1 av projektet
rensmuddring Ronehamn har rapport lämnats till Länsstyrelsen som vill avvakta
kommande nationella direktiv angående krav på förorenade vattenområden i hamnar.
Fortsatt planering för punktinsatser under muddringsäsongen 2021/22 pågår.
Investeringarna avseende beläggningsprogrammet genomförs i två faser under året, en på
våren och en på hösten. Investeringsprojekt för gator och vägar där statlig medfinansiering
beviljats ligger lite efter fastställd tidplan. Projektledarresurs har nu tilldelats och startat
projekten med förprojekteringar/förstudier. Förseningen påverkar inte den långsiktiga
tidplanen då projekten ska färdigställas under 2022.
För maskinanskaffning till gata- och parkverksamheterna beräknas inte alla
investeringsmedel nyttjas full ut till följd av leveransproblem av beställd utrustning.
Försörjningsavdelningen aviserar att beviljade investeringsmedel för möbler Visborg inte
antas användas fullt ut under 2021 främst till följd av det ökade hemmaarbetet.
Paternosterverk utgår helt då varuförsörjningen valt att avbryta investeringen.
Exploateringsverksamheten inom teknikförvaltningen domineras av det stora
statsutvecklingsprojektet Visborg som prognostiserar att använda 20,0 miljoner kronor av
tilldelade medel 2021. Exploateringen av kvarteret Brodösen i Visby är i slutfasen och
beräknas innebära utgifter under 2021 om 6,1 miljoner kronor.
Tabell 10: Budget, utfall och prognos för investerings- och exploateringsprojekt 2021 (tusen kronor).
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Investeringsprojekt

-825 671

-235 589.7

-590 081.5

-416 825

-342 189

10407 Gråboskolan
anpassn kök

-487

-38.1

-448.9

-60

10408 Södervärnssk
anp kök

-13 949

-3 435.4

-10 513.6

-11 949

-2 000

10411 Terra Novask
anp kök

-9 376

-195.8

-9 180.2

-250

-3 600

19

Teknikförvaltningen

Projektstruktur

Delårsrapport 2 2021

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

10422 Meröppet
bibliotek

-18

-122.1

104.1

-100

10423 Ankaret 1 o 5
renovering

540

-1.9

541.9

-25

10424 Grönsiskan ny
reception

-9 397

-234.4

-9 162.6

-4 000

10426 Korpen 5 PU
centralkassa

-146

-50.2

-95.8

-50

10427 Hemsebadet
renovering

-33 244

-13 679.0

-19 565.0

-32 500

-3 317

-2 773.5

-543.5

-3 200

-61 296

-32 800.1

-28 495.9

-48 000

10431 Alléskolan

-4 970

-3 170.9

-1 799.1

-2 700

10432 Lasarettet
ställverk

-14 972

-113.9

-14 858.1

-600

10433 Korpen 1 2 3

-9 371

-8 305.5

-1 065.5

-10 000

10436 Elkraft
Södervärnskolan

-1 895

-51.1

-1 843.9

-2 000

10438 Visby
Skelettröntgen

-1 500

-51.2

-1 448.8

-700

-800

-17 000

-391.2

-16 608.8

-19 891

-14 109

10440 LSS-boende i
Visby

-7 500

-534.6

-6 965.4

-14 500

-500

10441 Högbyskolan
omb skolkök

-19 000

-791.8

-18 208.2

-5 100

-15 400

-347.0

347.0

-600

-6 000

10428 Lasarettet omb
gas redund
10429 Korpen nytt
kortidsboende

10439 Tingsbrogården

10442 Visby Korpen 5
E3
10577 Abborren ny
reservkraft

-695

-3 296.1

2 601.1

-200

11025 Solrosen 07
verksanp kök

-1 627

-118.2

-1 508.8

-120

11031 Sanda skola
tillbyggnad

-275

-26.4

-248.6

-27

-1 090

-386.6

-703.4

-390

-365

-361.8

-3.2

-362

-1 558

-82.7

-1 475.3

-83

-26

-53.5

27.5

-54

-7 911

-925.0

-6 986.0

-1 925

-690

-1 019.1

329.1

-1 019

-1 100

-996.7

-103.3

-997

11033 Strandgärdet
kök anpassn
11035 Fårö RT Tak o
portar
11038 Mottagningskök
11046 Mariahemmet
byte av dörra
11047 Väduren 02
verksanp
11048 Korpen 08 anp
balkong
11049 Solklint 4
verksanp hemtj

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-5 397

-744

-13 296

-600

-1 475

-5 986
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

11050
Norrbackaskolan kök

-500

-84.8

-415.2

-85

11051 Hackspetten
pav 4 ny wc

-148

-148.2

0.0

-148

-1 200.0

-1 200

-1 422.7

-577.3

-1 900

11055 Klinteskolan 02
verksanp

-120.0

120.0

-120

11056 Högbyskolan 02
verksanp

-300.0

300.0

-300

11057 Glasmästaren
verksanp PU

-210.0

210.0

-210

-75.0

75.0

-75

11059 Terra Novask
05 verksanp

-350.0

350.0

-350

11060 S:t Hanssk 01
verksanp PU

-150.0

150.0

-150

11061 Desideria 09
verksanp PU

-25.0

25.0

-25

11062 Rapphönan 5
verksanp PU

-150.0

150.0

11053 Hackspetten 14
skolgård

-1 200

11054 Lasarettet anp
BM/Ortoped

-2 000

11058 Blå huset
verksanp PU

11200
Ventilationsåtgärder

-21 480

-21 480.0

11240 Solbergask 01
vent PU

-27.4

27.4

11243 Desideria vent
PU

-44.6

44.6

11251 Södervärnsk 01
ventilatio

-356.7

356.7

11253 Ekorren 02 vent
PU

-24.3

24.3

11254 S:t Hansskolan
Vent PU

-114.5

114.5

11255 Högby 02 vent i
samb PU

-113.5

113.5

11258 Terra Novask
Vent EPC

-524.1

524.1

11259 Klinteskolan
vent PU

-229.3

229.3

11260 Solrosen Hus 02
Vent PU

-203.9

203.9

11261 Blå huset PU
vent

-75.4

75.4

11262 Rapphönan 5,
Vent PU

-193.9

193.9

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

0

-3 500

-16 000

0

0
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

11264 Solberga 02
Vent PU

-37.4

37.4

11265 Terra Novask
05 Vent PU

-284.0

284.0

11266 Glasmästarn
Vent PU

-90.5

90.5

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

11364 Re invester
biobränsleanl

-1 561

-50.7

-1 510.3

-51

-1 510

11406 Offentliga
toaletter

-3 614

-45.3

-3 568.7

-45

-3 569

11580 Hamnkontoret
ombyggnad

-2 314

11589
Reservkraftsuttag MSB

-2 314.0

-2 314

-3.1

3.1

-300

11590 Södervärn
etablering pav

-11 500

-280.9

-11 219.1

-10 000

11800
Fastighetsansv/PU
Invest

-47 612

0.0

-47 612.0

-54 700

-3 867.4

3 867.4

11844 Korpen 04
brandlarm

-408.7

408.7

11848 Terra Novask
PU EPC

-861.5

861.5

11851 Högbysk 02 inv
uh

-2 282.9

2 282.9

11855 Desideria etapp
3

-693.0

693.0

11856 Hackspetten 17
dränering

-719.2

719.2

11857 Korpen 5 Hus
07 dränering

-599.0

599.0

11858 Korpen 5 Hus
09 dränering

-15.5

15.5

11859 Terra Novask
brandlarm

-160.6

160.6

11860 Glasmästaren
inv uh

-316.1

316.1

11862 Korpen 5, Hus
02 sopbod

-178.3

178.3

-5 835.3

5 835.3

11864 Högbyskolan 02
brandlarm

-587.0

587.0

11865 Västerhejde 04
dränering

-704.0

704.0

11866 WG Fordon inv
uh

-3 859.3

3 859.3

11843 S:t Hanssk rum
102-110

11863 Klinteskolan 02
inv uh

-1 155
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

11867 Lövsta 10,
verksamhetsanp

-240.5

240.5

11868 Inköp
lektutrustn skolor

-70.0

70.0

11870 Korpen 12
renov lgh 3

-436.6

436.6

11871 Solbergask 01
uh etapp 2

-484.0

484.0

11872 Korpen hus 10
renovering

0.0

0.0

11874 Glasmästaren
etapp 2

-3 963.5

3 963.5

11875 Tullen 1
utvändigt uh

-1 308.1

1 308.1

11876 Bingeby 1:1 Inv
PU

-2 274.1

2 274.1

11878 Buntmakaren
05 inv PU

-4 023.5

4 023.5

11879 Rapphönan 5 ut
o inv PU

-4 154.7

4 154.7

-433.1

433.1

-2 156.6

2 156.6

-560.0

560.0

0.0

0.0

-177.5

177.5

-1 101.2

1 101.2

11888 Hemse VC
Dagcenter

-567.8

567.8

11889 Solbergask 02
Bildsalar

-925.2

925.2

11890 Käringen 1
lagning tak

-195.4

195.4

11880 Korpen hus 12
fönsterbyte
11881 Fasanen 10
omklädningsrum
11883 Rävhagen ny
konstgräspl
11884 Gardahallen
byte av golv
11886 Strands 1:144
sanering lg
11887 Högbyskolan 02
övervån

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

-183.0

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12000 Ospec gator o
vägar

-183

-183

12001
Beläggningsprogram

-11 970

-6 364.0

-5 606.0

-11 970

12007 Ensk. Vägar
förb. Enl LTP

-1 068

-586.2

-481.8

-1 068

12011
Trafiksäkerhetsåtgärd
LTP

-4 595

-51.0

-4 544.0

-500

-4 095

12036 Lätt avhjälpta
hinder

-1 939

-1 939.0

-700

-1 239
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12040 Säkra skolvägar

-3 146

-60.0

-3 086.0

-600

-2 546

12047 Cykelplan Visby

-4 388

-4 388.0

-500

-3 888

12049 Innerstutv gata
torg park

-491

-491.0

12050 Belysn åtgprogr
armatur-u
12055 Utveckling
serviceorter

-5 674

0.0

0.0

-26.9

-5 647.1

-491

-500

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

-5 174
0

-20 076

-303.0

-3 000
-986.8

-19 773.0

-600

-19 476

-3 000.0

0

-3 000

554.8

-978

0

0

-693

12100 Belysning
reinvestering

-432

12167 Expl
Såpsjudaren Gta et 1

-693

-693.0

12168 Expl
Strukturplan Visborg

-4 000

-4 000.0
0.0

-4 000

12171 Expl Yttre A7, et
2

-184

-184.0

12172 Expl Yttre A7, et
2,proj

-1 770

-1 770.0

-500

12176 Expl
Kopparslagaren Visby

-273

-273.0

0

12178 Expl Park Yttre
A7 et 3

-17 897

-216.1

-17 680.9

-2 500

-500

12179 Expl Gata Yttre
A7 et 3

-3 031

-204.0

-2 827.0

-500

-500

12181 Expl Kv
Bläckfisken gata

-704

-704.0

-704

12182 Expl Kv
Bläckfisk GC-väg

-778

-778.0

-778

-847.2

-1 746.8

-848

12184 Expl
Stadsutveckl Visborg

-2.6

2.6

12185 Expl Parkering
Korpralen2

-29.8

29.8

12183 Expl Kv
Brodösen Gata/GC

-2 594

12186 Expl Gta/park
kv Järnv 2,

33

12200 Ospec objekt
park

-767

12209 Lekutrustning

-1 724

12253 Bad&besökpl
uppr&förändr

-2 806

12254 Utveckling
stadsmiljö X-k

-500

-1 746

33.0

-500

-421.6

-767

0

-1 724.0

-1 000

-724

-199.3

-2 606.7

-300

-2 506

0.0

0.0

-345.4
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning
-1 787

12363 Expl Dubb mark
Visby

-1 787

-1 787.0

12366 Expl VA Yttre
A7 et2 proj

-2 005

-2 005.0

12368 Expl VA Yttre
A7 et 3

920

12369 ExVA Sv Spel kv
Bläckfisk
12370 Expl VA
Brodösen Terra No
12371 Expl VA Kv
Järnvägen 4 Vy
12372 Expl VA
Bläckfisken

-22.2

-1 105
-834

942.2
-1 105.0

-3.6

-830.4

-1 000

-1 000.0

2 278

2 278.0

12376 Expl VA Kv
Brodösen

-3 285

12378 Expl VA
Stadsutv Visborg

-1 000

-1 000.0

12380 Expl Dubb mark
Klintehamn

6

6.0

12381 Expl Dubb mark
Hemse

35

35.0

12400 Ledningsutb
ospec

-7 505

12417 Ire till Lickersh
va/avl

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-66.1

-3 218.9

-2 661.7

-4 843.3

0.0

0.0

-10

-24
-1 000

-100

-185
-1 000

-4 000

-3 505

12427 V-garn-k-hamn
anl valedn

0

12435 VA-ledn "Södra
Linan"

-528

-498.4

-29.6

-50

-39.5

-10.5

12452 Vatten
regionala nätet

0

0.0

0.0

12454 Gotlands
vattenförsörjn

0

0.0

0.0

-0.4

0.4

-585

-12.6

-572.4

-50

-535

-13 335

-2 380.5

-10 954.5

-9 000

-4 335

12436 Gnisvärd VAutbyggnad

12456 BurgsvikNisseviken VA-le
12458 Öja Olovs 2:1
Expl Utb VA
12461 Testbädd
Storsudret

0.0

0

12463 Norra Linan
ledningsbyggn

-2 000

-2 000.0

0

-2 000

12464 Visby
råvattenledning

-5 000

-5 000.0

0

-5 000

12465 Dricksvattledn
Hemse-Ljug

-2 500

-2 500.0

-2 500

25

Teknikförvaltningen

Projektstruktur

12468 Stånga
Strömma

Delårsrapport 2 2021

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-9 518

-3 215.3

-6 302.7

-3 500

-6 018

0.0

0.0
-50

12469 Fårö Nya
anslutningar
12472 Åminne
vattenledning

-500

-436.4

-63.6

-450

12516 Lickershamn
VattenReserv

-572

-2 175.3

1 603.3

-2 175

12524
Kvarnåkershamn
Avsaltn VV

-1 678

-1 248.5

-429.5

-1 678

0

12525 Vattenskydd
VA-plan

-3 443

-1 676.8

-1 766.2

-2 500

-943

-57

-41.9

-15.1

-200

12581 Herrvik VV
utökad kap
12582 Nybyggn Lärbro
vattenverk
12583 UV-barriärer,

-2 000
-129

12584 Visby VV o
Tingstäde

-18 800

12585 Stenhuse
Sanda-V-garn e1

-35 626

12586 Garda-Ljugarn
vattlednin

-21 550

12587 Fårö vattenverk
VV
12623 Fårösunds AVR

-2 000.0
-90.5

-2 000

-38.5
-18 800.0

-500

-18 300

-1 744.3

-33 881.7

-2 050

-33 576

-260.7

-21 289.3

-650

-3 700

-19.7

19.7

-20

0

0.0

12624 Fårösund ARV
AM förbättr

-6 783

-55.2

-6 727.8

-400

12655 Klintehamn avl
ren verk

-2 337

-2 164.1

-172.9

-800

12657 Katthammarsvik
ARV

-1 500

-1 353.0

-147.0

-4 000

12659 Fårö
AvloppsReningsVerk

-5 000

-5 000.0

-5 000

12660 Hemse Nytt
ARV

-7 500

-7 500.0

-7 500

12702 Slite deponi

-829

12703
Återvinningscentraler

0.0

-19 148

-829.0
-19 148.0

0

0

-320.0

-300

-200

-13 000

-815

12709 Utbyte av
container

-500

12731 Dagvatten
slurry Roma

-246

-246.0

12732 Avfallsplan

-1 300

-1 300.0

-500

-500.0

12733 Insamling
12734 Slite deponi
sorteringsyt

-13 815

-180.0

-12 674.9

-6 000

-1 140.1
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12735 Slite deponi
celler

-13 955

-325.0

-13 630.0

-975

-13 020

12803 VBY Hamn
Förbättr.åtg.

-1 759

-385.0

-1 374.0

-1 500

-259

12808 VBY Omb.
Hamnterminal

-1 706

-1 706.0

-1 000

-706

12812 Rep spont
kajanläggningar

-5 493

-4 416.7

-1 076.3

-5 493

12836 VBY
Elanslutning fartyg

-8 222

-1 649.1

-6 572.9

-4 200

12839 VBY
Rensmuddring hamn

-3 000

-3 000.0

-3 000

12840 VBY Renov
spont Holmen

-250

-250.0

-250

12850 Förbättring
övriga hamnar

-1 955

12871 Rensmuddring
Ronehamn

-4 450

12872 Klintehamn
logistikytor

-1 751

12873 Fårösund renov
vågbrytare
12874 VBY Renov
spont Holmen
13000 Reinvestering i
VA-anlägg
13001 Reinv Ljugarn
RV nyanslut

0.0

-1 955.0

-1 955

-4 450.0

-1 000

-3 450

-577.7

-1 200

-551

-1 220

-1 220.0

-220

-250

-250.0

-24 281

-24 281.0

-1 173.3

-2 637.0

2 637.0

0.0

0.0

-1.6

1.6

-11.7

11.7

-119.5

119.5

13028 Vatten/avl;s
försörjn Vy

-96.1

96.1

13029 Mölner
vattentorn

-14.4

14.4

-1 265.7

1 265.7

-64.6

64.6

13042 VA anl
rondering IT mm

-443.0

443.0

13044 Ljugarn ARV
utloppsledn

-362.9

362.9

13046 Spilltrycklled
Mullv-Alva

-1 443.8

1 443.8

13004 Reinv ny utg
ledn t Slite
13007 Reinv Alva
tornet
13020 Reinv Klinte
fiber t Möln
13022 Reinv Nisse VV
mm

13031 Utv Spill renas t
drickva
13041 Omb Roma VV

-4 022

-250
-18 000

-6 281
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Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-8 977.0

-8 900

-77

-5.4

5.4

0

0

-176.9

176.9

-11.4

11.4

-140.6

140.6

-1 989.2

1 989.2

15030 Träkumla VV
UV-installat

-120.6

120.6

15031 Väskinde VV
UV-installat

-168.4

168.4

15032 Martebo VV UVinstallatio

-125.0

125.0

15033 Mejeriet VV UVinstallat

-125.8

125.8

15034 Langeshage VV
UV-installt

-25.9

25.9

15035 Omb Lärbro VV
(reserv)

-93.5

93.5

-3 018.6

3 018.6

-59.2

59.2

-108.2

108.2

-85.6

85.6

15047 Arb miljöåtg,
utrust, mm

-398.8

398.8

15048 Arb miljöåtg,
ljud,ljus m

-182.4

182.4

15050 Avläsn mätare
VA sopbilar

-261.4

261.4

15051 Avläsn mät VA
Infrastrukt

-9.7

9.7

-142.5

142.5

13048 Näs Tryckstegr
stn anp+an
13049
Åtkomstförstärkning
13050
Radiokommunikation
15000 Ombyggnad
vattenverk
15009 Scada system
kommunikatio
15013
Skalskydd/säkerhet VV
15014 Fix NetWork
Ljugarn
15017 Pilotproj/filter
anjonbyt
15029 Automatisk
mätn va-nivåer

15036 Omb Visby VV
lager
15039 Mejeriet VV
pumpstn styrn
15040 Valleviken VV
pumphyd sty
15041 Stånga VV
kemtank flödemä

15052 Fibergrävn till
Hemse VV

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

-3.6

3.6

-537.0

537.0

0.0

0.0

-8 977
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

15053 Fårö VV UVinstallation

-15.1

15.1

15055
Kvarnåkershamn VV
asfalt

-126.6

126.6

15056 Herrvik VV omb
3 steg+mem

-539.8

539.8

16000 Omb
avloppsreningsverk

Budget 2021

-8 379

16009 Slite ARV Reservkraft

-8 379.0
-1 166.5

1 166.5

16010 Visby ARV rep
betongvägg

-354.2

354.2

16011 Klinte ARV byte
H-pmp-stn

-268.9

268.9

16012 Klintehamn ARV
kompl åtg

-404.7

404.7

16013 Visby ARV
dos.utrustn pol

-73.2

73.2

16014 Svavelväte

-51.1

51.1

17000 Sanering VAledn nät
17016 San Visby
Norderstrand mm

-14 947

-14 947.0
-3.1

3.1

17017 San Visby
Norderväg

-3 461.0

3 461.0

17044 San Slite
Lotsback V+S re

-6.7

6.7

17045 San Slite
Badhusg V+S rel

-94.9

94.9

-2 645.6

2 645.6

-85.4

85.4

17056 San Vy
Kolländareg ny D-l

-5.2

5.2

17058 San Hemse
Ronev 9

-154.1

154.1

17060 San F-sund KA3
Strandstig

-259.2

259.2

-79.6

79.6

17068 San Havdhem
St.vägen91 S

-226.8

226.8

17070 San Visby
Hangarv G,a Fly

-807.4

807.4

-1 172.1

1 172.1

17047 San Hemse
Bangårdsgat
17052 San Gnisvärd
PVC vatten

17067 San Hemse
Arges DV-dike

17071 Byte bevattnl
Hemse-Alva

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-3 000

-5 379

-13 000

-1 947
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

-86.7

86.7

17075 San Katth-vik
JakobsHäggs

-0.4

0.4

17078 San Katth-vik
Gutenviksv

-3.0

3.0

17080 San Ljugarn
Burgsviksv-St

-508.7

508.7

17081 San Fårösund
Kommunalv

-121.5

121.5

17072 San Klinte
kyrkskola

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

22001 Investeringspott
Ledning

-300

-69.4

-230.6

-300

22003 Möbler Visborg

-200

-6.9

-193.1

-100

22004
Paternosterverk/skåp

-1 400

22005 Städmaskiner
22103 IT,inv
fastighetsserv

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

0

-1 400.0
-30.8

30.8

0.0

0.0

22600 Maskiner o
Fordon

-4 700

-60.5

-4 639.5

-3 500

22601 Maskiner o
Fordon, VA

-1 175

-285.0

-890.0

-285

-890

22602 Maskiner o
Fordon, Avfall

-10 938

-6 324.9

-4 613.1

-10 124

-813

-250

0.0

-250.0

-250

0

22603 Maskiner , Städ
22708 Nytt
biljettsystem

-3 019

-3 019.0

22709 utveckling Visby

-1 306

-1 306.0

-100

-1 206

22710 Hållpl-stolpar
landsbygd

-1 541

-1 541.0

-500

-1 041

22711 Utv serviceorter
inkl hpl

-1 848

-1 823.8

-100

-1 748

22712 Busstrafik X-kaj

-51

28556 Investeringspott
RSF
80001 Expl kv
Kaptenen Art 1:33

-24.1

-51.0
0.0

0.0

-400

-400.0

2

2.0

80013 Expl Y;e A7
Sanering et 2

-40

-40.0

80014 Expl Y;e A7
Rivning et 2

-6

-6.0

80015 Expl Y;e A7
Arkeologi et2

-883

-883.0

80009 Expl Y;e A7 et1
Rivning

80016 Expl Y;e A7 Övr
et 2+3

644

-0.7

644.8
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

52

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

52.0

80020 Expl
Stadsutveckl Visborg

-59 219

-7 042.5

-52 176.5

-20 000

-20 000

80100 Expl Järnvägen
4

-7 038

-54.8

-6 983.2

-58

-7 334

80101 Expl Brodösen
Terra Nova

-6 902

-5 396.8

-1 505.2

-6 100

820

80102 Exploatering
Bläckfisken

141

141.0

80103 Expl Detaljplan
mm genere

253

253.0

80104 Expl Övrigt
generellt

1 351

-158.0

1 509.0

-200

80107 Expl Järnvägen
3

35

-2 322.4

2 357.4

-2 640

80112 Kopparslagaren
TN

-5 242

-168.4

-5 073.6

-184

-5 058

80113 Visby hamn

26

26.0

80115 Industrimark

-2 000

-2 000.0

-1 000

-1 000

80116 Gråbo 1:3

-9 660

-70.3

-9 589.7

-300

-9 360

80118 Oddvalds Klinte

-2 962

-14.6

-2 947.4

-30

-2 932

80119 Talgoxen
Hemse

-2 224

-571.8

-1 652.2

-587

-1 637

80120 Visby Hällarna
1:7(järnv)

-1 351

-903.3

-447.7

-980

-396

80122 Expl Annelund

-2 000

-276.2

-1 723.8

-1 500

-500
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Tekniska nämnden
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Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 2 2021.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat delårsrapport 2. Delårsrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 samt helårsprognos för
såväl drift som investeringar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med regionens
anvisningar.
Bedömning

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

Delårsrapport 2
Tjänsteskrivelse 2021-07-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
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Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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MBN § 173
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Miljö- och byggnämndens beslut

• Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2
Paragrafen justeras omedelbart.

Under perioden har arbetsbördan för många av förvaltningens enheter varit mycket
hög. Till stor del följd av besöksrekordet under sommaren som påverkat
tillsynsmyndigheternas arbete och den höga ärendeinströmmning förvaltningen
upplevt, bland annat har enheterna Bygg, Miljö- och Hälsa, Alkohol- och Livsmedel
och Geografisk information påverkats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är med i flera samarbeten med
Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen för att stärka
samhällsbyggnadsprocessen, bland annat genom implementeringen av FramSam,
bemötandeprojektet, arbetet med den nya översiktsplanen och bättre samverkan
kring exempelvis frågor som gäller Vatten och Avlopp.
Samtidigt arbetar förvaltningen vidare med sina stora kvalitets- och
förbättringsprojekt. DiSa - Digital samhällsbyggnad har avslutat sina aktiviteter under
perioden och rapporteras under hösten. EU-projektet Digital dialog har påbörjas för
att utveckla nya digitala tjänster för att underlätta för boende, besökare och
företagare på Gotland att interagera med samhällsbyggnadsprocessen. Resurser från
flera förvaltningar kommer att involveras i projektet, en projektledare har rekryterats
som kommer arbeta på Teknikförvaltningen. Under perioden har förvaltningen
tillsammans med RISE - Research Institutes of Sweden, beviljats medel av FORMAS
för att utveckla en innovationsidé om hållbara geodata, projektet påbörjas innan
årsskiftet. Enhet Miljö- och Hälsa har under perioden blivit beviljade medel från
Havs- och Vattenmyndigheten för att under kommande år göra ett större arbete för
att förbättra kunskapen om och processerna kring grundvatten och tillståndsgivning.
Syftet med alla projekt är att förbättra service, kvalitet och effektivitet för
förvaltningens användare.
Förvaltningen arbetar i stor utsträckning med de prioriterade aktiviteter som
fastställts i Verksamhetsplanen för 2021 och räknar med att färdigställa de flesta av
dem innan årsskiftet.
Under perioden har merparten av samtliga medarbetare arbetat hemifrån på grund av
pandemin. Digitaliseringsarbetet har möjliggjort att hemarbetet har fungerat väl
under rådande omständigheter. Sjuktalen ligger på fortsatt låga nivåer.
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Förvaltningens årsprognos är ett underskott på 5,5 mnkr. Det finns sedan tidigare
kända intäktsbortfall till följd av beslut kring stödpaket till näringslivet till följd av
pandemi. Intäktsbortfallet finns med i prognosen men inte beräknad ersättning för
de extrakostnader som uppstått. Nämnden räknar med en ersättning 4,2 mnkr vilket
kommer förbättra resultatet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till arbetsutskottets bedömning.
Yrkande
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
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1 Sammanfattning
Under perioden har arbetsbördan för många av förvaltningens enheter varit mycket hög.
Till stor del följd av besöksrekordet under sommaren som påverkat tillsynsmyndigheternas
arbete och den höga ärendeinströmmning förvaltningen upplevt, bland annat har enheterna
Bygg, Miljö- och Hälsa, Alkohol- och Livsmedel och Geografisk information påverkats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är med i flera samarbeten med Regionstyrelseförvaltningen
och Teknikförvaltningen för att stärka samhällsbyggnadsprocessen, bland annat genom
implementeringen av FramSam, bemötandeprojektet, arbetet med den nya översiktsplanen
och bättre samverkan kring exempelvis frågor som gäller Vatten och Avlopp.
Samtidigt arbetar förvaltningen vidare med sina stora kvalitets- och förbättringsprojekt.
DiSa - Digital samhällsbyggnad har avslutat sina aktiviteter under perioden och rapporteras
under hösten. EU-projektet Digital dialog har påbörjats för att utveckla nya digitala tjänster
för att underlätta för boende, besökare och företagare på Gotland att interagera med
samhällsbyggnadsprocessen. Resurser från flera förvaltningar kommer att involveras i
projektet, en projektledare har rekryterats som kommer arbeta på Teknikförvaltningen.
Under perioden har förvaltningen tillsammans med RISE - Research Institutes of Sweden,
beviljats medel av FORMAS för att utveckla en innovationsidé om hållbara geodata,
projektet påbörjas innan årsskiftet. Enhet Miljö- och Hälsa har under perioden blivit
beviljade medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att under kommande år göra ett
större arbete för att förbättra kunskapen om och processerna kring grundvatten och
tillståndsgivning. Syftet med alla projekt är att förbättra service, kvalitet och effektivitet för
förvaltningens användare.
Förvaltningen arbetar i stor utsträckning med de prioriterade aktiviteter som fastställts i
Verksamhetsplanen för 2021 och räknar med att färdigställa de flesta av dem innan
årsskiftet.
Under perioden har merparten av samtliga medarbetare arbetat hemifrån på grund av
pandemin. Digitaliseringsarbetet har möjliggjort att hemarbetet har fungerat väl under
rådande omständigheter. Sjuktalen ligger på fortsatt låga nivåer.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Bygglovsärendena har under våren och sommaren ökat mycket till följd av pandemin, och
enhet Bygg har haft en mycket tung arbetsbörda till följd av detta. Även hos enhet
Geografisk Information har ärendevolymen ökat markant. Antal inkomna beställningar på
nybyggnadskartor har för januari-juli 2021 ökat med 50 %. Miljö- och Hälsa har under
sommaren fått arbeta med en stor mängd klagomålsärenden, bland annat på ljudvolym i
innerstaden. Livsmedelsinspektörerna genomförde hundratals tillsynskontroller på trängsel
under sommaren, med fokus på dialoger snarare än protokoll. Till följd av allmänhetens
ovilja att följa restriktionerna var det omöjligt att tillsyna bort trängseln. Verksamheterna
gjorde sitt bästa för att komma till rätta med problemen. Takten i ärendehanteringen
påverkades också av de omfattande hackerattacker som Region Gotland utsattes för under
våren.
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Pandemin fortsätter också att medföra kostnader och förlorade intäkter för enhet
Livsmedel- och alkoholtillstånd. På grund av pandemin har stor del av
livsmedelskontrollerna förbokats och skyddsåtgärder och fokus på en säker arbetsmiljö
drar ned tempot i kontrollen. En grov gissning ger att enheten tappar intäkter motsvarande
minst 1-1,5 miljoner kronor på helårsbasis. Smittspridningsläget och vaccinationsnivå
kommer att avgöra i vilken omfattning vi kan öka tempot i livsmedelskontrollen efter
sommaren och således även öka intäkterna. Enheten har haft kostnader för väktare och
trängselinspektörer på cirka 500 000 SEK fram till och med sista augusti. Denna tillsyn har
varit ofinansierad och kan inte avgiftsbeläggas. Eventuella statsbidrag som kan sökas av
Region Gotland är oklart men Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att äska medel av
Regionfullmäktige i samband med delårsrapport 2.
För tillståndsmyndigheten så omfattas den av Regionfullmäktiges stödpaket till näringslivet
där man beslutat att bjuda på utbildningen i ansvarsfull alkoholservering samt att inte ta ut
någon tillsynsavgift under 2021. Detta ger ett intäktsbortfall på drygt två miljoner kronor.
Almedalsveckan som genomfördes i huvudsak digitalt utan större fysisk närvaro gav ett
intäktsbortfall på cirka 200 000 SEK i förlorade tillståndsavgifter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är genom förvaltningsstöd drivande när det gäller
utvecklingen av och förändringsarbetet inom digitalisering för Region Gotland. Enheten
kommer fortsatt arbeta med delar av sitt verksamhetsutvecklingsarbete utifrån den strategi
enheten har, det vill säga med hjälp av externa medel driva verksamhetsutveckling för att på
så sätt bidra till god ekonomisk hushållning. Det medför också att Region Gotland kan
använda mer skattemedel till sina kärnverksamheter. Projektet DiSa har avslutat sina
aktiviteter under perioden och rapporteras under hösten. EU-projektet Digital dialog har
påbörjas för att utveckla nya digitala tjänster för att underlätta för boende, besökare och
företagare på Gotland att interagera med samhällsbyggnadsprocessen. Resurser från flera
förvaltningar kommer att involveras i projektet, en projektledare har rekryterats som
kommer arbeta på Teknikförvaltningen. Under perioden har förvaltningen tillsammans
med RISE - Research Institutes of Sweden, beviljats medel av FORMAS för att utveckla en
innovationsidé om hållbara geodata, projektet påbörjas innan årsskiftet. Enhet Miljö- och
Hälsa har under perioden blivit beviljade medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att
under kommande år göra ett större arbete för att förbättra kunskapen om och processerna
kring grundvatten och tillståndsgivning inom området på Gotland.
Inom Region Gotland tas för närvarande en ny översiktsplan fram. ÖP:n är prioriterad och
medverkan i arbetsgrupper går just nu före handläggning och tillsynsarbetet. Detta kan
komma att påverka årsresultatet av måluppfyllelse gällande verksamhetsplan och
enheternas tillsynsplaner.
Det interna projektet FramSam har avslutats under perioden, och nu följer planering av
flera aktiviteter som kommer prägla samhällsbyggnadsprocessen framöver. Bland annat
kommer medarbetare från förvaltningen involveras i den samhällsbyggnadskonferens som
ska planeras under hösten. Samhällsbyggnadsförvaltningen är också drivande i att starta
upp en gemensam beredning för samhällsbyggnadsärenden. I tillägg ska också
kundtjänstens organisation ses över för att skapa bättre kvalitet för kunderna.
3 Förväntad utveckling
Arbetsbördan är fortsatt hög i många av förvaltningens verksamheter, även om många av
de arbetsuppgifter som är kopplade till högsäsongen under sommaren av naturliga skäl
redan har och kommer lugnas ned under höst och vinter.
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De externt finansierade digitaliserings- och kvalitetsprojekt som förvaltningen arbetar med
kommer att fortsätta utvecklas under året och påverka verksamheter och användare under
kommande år. Målet är att skapa mer effektiva och kvalitativa processer, som ger bättre
service och tillgänglighet för våra användare.
Det finns en stor förväntan inom samhällsbyggnadsförvaltningen om att resultatet av
FramSam-projektet ska leda fram till effektiviseringar, ökat samarbete över gränser, bättre
strukturerad kundkontakt tillexempel genom gemensamt kundcenter och framförallt skapa
möjligheter för större arbetsglädje. Projektet kan leda till vissa organisationsförändringar
för förvaltningens medarbetare.
Många enheter har rekryterat nya medarbetare som startar under hösten. Exempelvis har
enhet Plan anställt nya, och när de kommit igång med arbetet finns en förväntan att fler
detaljplaneuppdrag ska kunna gå till antagande per år jämfört med tidigare. Då vi har en hel
del stora detaljplaneuppdrag är inte enbart siffran för antal antagna detaljplaner per år
intressant utan även vad dessa planer genererar som t.ex. antal bostadsenheter eller
verksamhetsyta. En utveckling med att fler detaljplaner drivs med konsulthjälp är också
enligt förväntan samt att digitaliseringen kommer att ge andra möjligheter i handläggningen
och kommunikationen till allmänheten.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
I samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att arbeta mer processinriktat, till skillnad
från ett enhetsinriktat arbetssätt, har flera samverkansytor öppnats med framförallt
Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen. En viktig del har varit arbetet med
FramSam, samverkan med övriga förvaltningar i samhällsbyggnadsprocessen om VA,
exploaterings- och planfrågor. Diskussioner har påbörjats om skapandet av ett gemensamt
kontaktcenter, en gemensam samhällsbyggnadskonferens och en gemensam beredning av
ärenden på nämndsnivå. Förvaltningarna samverkar med skrivningar och aktiviteter i
verksamhetsplanen. Genom att samhällsbyggnadsförvaltningen driver externt finansierade
förbättringsprojekt har mycket tid och energi lagts på att kommunicera och diskutera
resultatet över hela Region Gotland. Både för olika enheter, avdelningar, ledningsgrupper
och nämnder inom samhällsbyggnadsprocessen, men också i möten med bland annat
Socialförvaltningen.

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

Bedömning

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

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete inom målområdet är och har varit en resursfråga både inom enhet plan och
enhet bygg. Rekryteringar är klara för att förstärka upp planenheten med startdatum 2021-09-01, arbetet med att
planlägga mer på landsbygden kan eventuellt starta därefter.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Flera verksamheter på förvaltningen arbetar direkt med det lokala näringslivet; bland annat genom tillståndsgivning,
tillsyn och rådgivning inom samhällsbyggnadsprocessen. Medarbetarnas arbete är en förutsättning för att företag på
Gotland ska kunna etableras, drivas och utvecklas. Under perioden arbetar förvaltningen löpande med
verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Genom flera näringslivstillvända projekt, bland annat DiSa och Digital
dialog, arbetar förvaltningen med att driva nya förnyelsesprång mot målet.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
Enheterna Bygglov, Miljö- och Hälsa, Plan och Geografisk information har alla haft en period med mycket stor
arbetsbörda till följd av en ökad ärendeinströmmning. Genom deras löpande arbete och handläggning skapar de goda
förutsättningar till byggande på Gotland. Flera stora förbättrings- och kvalitetsprojekt drivs också framgångsrikt på
förvaltningen. DiSa- digital samhällsbyggnad implementeras löpande enligt plan och avslutas med mycket gott resultat
den sista november 2021. Projektet Digital Dialog har startats upp under perioden och genom deltagandet i FramSam
arbetar förvaltningen med att skapa en bättre process för användarna. Förvaltningen deltar också i flera
samverkansprojekt med andra förvaltningar för exempelvis bättre VA- planering på Gotland.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar

5

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 2 2021

Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen är drivande i arbetet med att ta fram kommande översiktsplan, ett nyckeldokument i
den gröna omställningen för ön. Beslutsdatumet för översiktsplanen att sändas ut på samråd har behövt skjutas fram
från september till november. Förvaltningen arbetar också med miljötillsyn och andra planerings, tillsyns och
handläggningsärenden som ämnar skydda och värna natur och miljö.

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Inom förvaltningen har flera arbeten och projekt startats för att värna vattnet på Gotland; arbetet inom Klart Vatten
drivs vidare, tillsyn inom vattenskyddsområdet Bäste träsk, tillsyn inom lantbruk med fokus på övergödning och
översyn av tillståndsplikt för vattentäkter genomförs under perioden. Genom ett externt finansierat projekt som
startats under perioden kommer enhet Miljö- och hälsa arbeta med vattenfrågan specifikt under kommande år.
Medarbetare från förvaltningen samarbetar med medarbetare från TKF inom många områden, framförallt på enhet
plan genom exploateringsprojekt och Visborgsprojektet - på enhet Miljö- och hälsa inom vattenfrågorna, deponier och
samverkan vid VA-frågor i relation till bygglov. Samarbete sker även i betydligt större omfattning än tidigare med VAavdelningen där vi tillsammans även tagit fram ett GIS-verktyg för att underlätta bedömningar.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Förvaltningen arbetar vidare med nya projekt för att skapa mer hållbara förutsättningar för samhällsbyggande, bland
annat beviljades förvaltningen medel från Formas för att tillsammans med RISE driva en innovationsidé om hur Region
Gotland kan utveckla hållbara geodata som kan indikera hållbart byggande på en digital karta. Projektet startas innan
årsskiftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade även delta i projektet om sänkta inköpskostnader, men till följd
av resursbrist har arbetet prioriterats ned.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Enhet förvaltningsstöd arbetar kontinuerligt med detta, framför allt utifrån metoden tjänstedesign. Vilket innebär att
de förändringar som genomförs är utifrån våra kunders behov, kunskap och de kundresor som genomförts av våra
tjänster och våra kommunikationsvägar. Under perioden har förvaltningens hemsida gåtts igenom. Gammal
information har raderats, länkar har lagats, förvaltningens e-tjänster har lyfts fram och texterna har skrivits om till
klarspråk. Ett förbättringsarbete med att gå igenom mallar för tillexempel beslut har påbörjats på enhet Miljö- och
hälsa med förvaltningsstöds hjälp. Förvaltningschefen för SBF har haft möten tillsammans med TKFs förvaltningschef
för att starta arbetet med en översyn av kundtjänsten gemensamt. Underlaget från FramSam ligger till grund för
eventuella framtida förändringar av kundtjänst och ett gemensamt kontaktcenter. I kommande års verksamhetsplan
kommer TKF, RSF och SBF ha en gemensam aktivitet som handlar om att genomföra det utredningsuppdrag som
FramSam lämnat till förvaltningarna, där bland annat kundtjänstöversynen ingår.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
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Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt enligt tjänstedesignmodellen genom servicesafaris
på den egna verksamheten för att på så sätt öka kvaliteten på Region Gotlands utbud och tjänster. Mallar har skickats
ut till alla enheter för att genomföra servicesafari på sina tjänster - många enheter har påbörjat arbetet. Resultatet
ligger till grund för kommande verksamhetsutveckling. Flera medarbetare har även utbildats inom myndighetsutövning
tillsammans med Uppsala Universitet Campus Gotland under perioden för att säkra ett bättre bemötande.
Förvaltningen har också utsedda bemötandecoacher som utbildats och som arbetar inom sina verksamheter med att
förbättra bemötandet mot användarna.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
FramSam-projektet har identifierat en del utvecklingsområden som går att arbeta med redan nu och som kan få mer
fart från hösten då resultatet av det projektet ska tas vidare, förvaltningen arbetar löpande med att stärka processen.
Medarbetare på flera enheter har utbildats i att använda de nya digitala tjänster som DiSa tagit fram, såsom digital
brevlåda, flera översyner av prövningsförfaranden, rapporterings och handläggningsfrågor har genomförts och nya
lösningar testats, exempelvis användning av appar i samband med inspektion. Förvaltningen har, som en del av DiSa,
lanserat en Öppna Data-portal för Region Gotland där bland annat de digitala detaljplanerna nu släpps som öppna
data. Portalen kan användas av övriga förvaltningar för att släppa fler och mer öppna data.

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Tidigare resultat i medarbetarundersökningen visar på att det finns en upplevelse att förvaltningsledningen inte
kommunicerar på ett tillräckligt bra och tydligt sätt. Förvaltningsledningen har genomfört ett antal förvaltningsträffar
där man löpande har informerat och diskuterat pågående och kommande uppdrag med hela förvaltningen, så som
exempelvis "Ett Region Gotland", digitaliseringsprojekten och arbete kring förvaltningens verksamhetsplan för att öka
förtroendet för gruppen. Alla medarbetare har fått information om arbetet med Ett Region Gotland på
förvaltningsövergripande nivå. Enheterna arbetar vidare med det på enhetsnivå med att identifiera aktiviteter inom de
fyra olika utvecklingsområdena som bidrar till en bättre organisationskultur. Region Gotlands Ledarstrategi har
diskuterats i ledningsgruppen. Under året har merparten av medarbetarna inom förvaltningen arbetat hemma vilket
har ställt nya krav på chefernas ledarskap. Under året har chefer och medarbetare erbjudits seminarier om tips på hur
man ska leda och arbeta på distans. Chefer deltar i de ledarskapsutbildningar som regionen tillhandahåller.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Förvaltningen arbetar på flera sätt med att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, bland annat kommer
SBF under hösten påbörja arbetet med att revidera sin kompetensförsörjningsplan och arbetar med att digitalisera
introduktion med pre- och onboarding för medarbetare. Förvaltningen har också haft möten med Campus Gotland för
att diskutera ett närmare samarbete kring frågor rörande samhällsplanerarprocessen. Förvaltningen har en
representant i utbildningsrådet för Samhällsplaneringsprogrammet. Förvaltningen hade en studentmedarbetare under
2020 och planerar att ta in fler. Förvaltningen har under perioden anställt en praktikant från Campus Gotland till
projektet Digital dialog.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Under året har de flesta medarbetare på förvaltningen arbetat hemma, vilket krävt nya sätt att arbeta med det
hälsofrämjande arbetet än tidigare. Förvaltningen har erbjudit flera aktiviteter för att uppnå detta, bland annat erbjöds
alla medarbetare att delta i digitala träningspass flera gånger i veckan med Friskis och Svettis. Det pågår aktiviteter på
alla enheter bland annat stegtävlingar och "Hitta ut". Medarbetarna har under året också fått möjlighet att delta i olika
seminarier med inriktning på att hantera hemarbete, bland annat i ergonomi vid hemmakontoret och stresshantering.
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6 Kvalitetsberättelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i flera viktiga projekt för att stärka det systematiska
kvalitetsarbetet, både för våra externa användare och för Region Gotlands interna
processer. Att flytta fokus från förvaltning och verksamhet till process och användare är
centrala för kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Bland annat avslutas DiSa - digital
samhällsbyggnad under hösten som byggt en digital grund för förvaltningen. Då de digitala
tjänsterna löpande implementeras och användandet ökar tillgängliggörs viktig information
till våra interna och externa användare. Arbetet är en viktig del att skapa en sammanhållen,
digital och transparant samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom förvaltningens
deltagande i projektet FramSam har nya kontaktytor mellan förvaltningarna som arbetar
inom samhällsbyggnadsprocessen skapats och utvecklats. Genom kompetenshöjande
aktiviteter, såsom utbildningar inom tjänstemannaskap och klarspråk, utvecklas
medarbetarna för att skapa mer rättssäkra, tillgängliga och kvalitativa processer.
6.1 Inkomna synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar proaktivt med synpunktshantering genom att alla
enheter jobbar med servicesafari på sina egna tjänster för att upptäcka förbättringspotential.
Genom den omfattande förstudien inför Digital Dialog kom många konkreta åtgärder upp
som arbetats med inom samhällsbyggnadsprocessen, aktiviteterna drivs både inom
projektet och av förvaltningen som enskilda uppdrag. Ledningsgruppen hanterar löpande
synpunkter som skickas in till förvaltningen.
7 Väsentliga personalförhållanden
Under perioden har i princip samtliga medarbetare arbetat hemifrån. Det har varit en
utmaning i att hålla en god arbetsmiljö både psykosocialt och fysiskt då det har pågått
under en längre period. Enheterna har hanterat detta genom att ha regelbundna
avstämningsmöten och "digital fika". Medarbetarna har fått möjlighet att ta del av
seminarier och information om hur de ska bibehålla en god arbetsmiljö både psykosocialt
och ergonomiskt.
Arbetet med tillsyn har behövt anpassas till rådande restriktioner, och de av förvaltningens
medarbetare som arbetat med trängseltillsyn under sommarmånaderna har haft en mycket
tung arbetsbörda.
Under perioden har förvaltningens kommunikatör klivit in som ansvarig för
kommunikationen kring Vaccinationssamordningen för Region Gotland, därmed har
förvaltningen haft och har fortsatt mycket begränsade resurser inom kommunikation,
förvaltningen får därför stöttning av kommunikatör centralt. Rekrytering påbörjades under
perioden för att anställa en ny förvaltningskommunikatör.
Under perioden har enhetschef för Bygg sagt upp sin tjänst och en rekrytering pågår.
Under tiden går biträdande enhetschef in som tillförordnande. Även enhetschef vid
Stadsarkitekten kommer att sluta sitt uppdrag under september. En tillförordnad tillsätts i
avvaktan på rekrytering. Enheten har efter beslut i Regionfullmäktige fått i uppdrag att
tillsätta tjänsten Världsarvssamordnare på Samhällsbyggnadsförvaltningen och den
rekryteringen pågår.
Det har rekryterats en del under perioden på flera av enheterna dels till vakanta tjänster
som inte har kunnat genomföras förrän nu på grund av besparingskrav under 2020 och
dels naturliga ersättningsrekryteringar i samband med att medarbetare har slutat.
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Planenheten fick under året extra resurser för att stärka upp på enheten med en
planhandläggare och två planarkitekter.
Förvaltningen har rekryterat en trainee inom samhällsbyggnad som kommer att ha sin bas
vid planenheten. Förvaltningens trainee kommer delvis att samarbeta med en trainee som
anställs inom Teknikförvaltningen.
7.1 Personalvolym
Organisation: 21000 Miljö- och byggnämnden Period: Juni Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda Förändring mot
Jun 2021
Jun 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jun 2020
Jun 2021

Alla anställningsformer

117

2

116

2

Tillsvidare

111

3

110

3

6

-1

6

-1

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jun 2021 Jan - Jun 2020
21000 Miljö- och byggnämnden

Förändring

96

93

3

2100010 Förvaltningsstöd

9

9

-1

2100020 Stadsarkitekt

4

3

1

2100030 Bygglov

30

28

2

2100040 Plan

10

9

1

2100050 GIS

10

12

-1

2100060 Livsmedel & Alkohol

11

10

1

2100070 Miljöskydd

21

21

0

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Antalet anställda är något fler jämfört med föregående period. Det pågår kontinuerligt
ersättningsrekryteringar i takt med att medarbetare slutar på grund av uppnådd
pensionsålder eller av andra skäl. Den faktiska arbetstiden stämmer väl överens med antalet
anställda. Övertiden är högre 2021 jämfört med 2020 och merparten finns hos enheten
Bygg och Förvaltningsstöd. Bygg ligger i paritet med övertiden under 2020.
Förvaltningsstöds övertid beror på kommunikationsarbete kopplat till Covid-19.
7.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jun 2021
Jun 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

2.90%

5.18%

-2.27%

Kvinna

2.86%

5.50%

-2.64%

Man

2.95%

4.83%

-1.88%
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Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå jämfört med föregående år. Förvaltningen har
klarat sig från smitta av Covid-19 i större utsträckning. Merparten av medarbetarna arbetar
hemifrån vilket kan ha påverkan på korttidsfrånvaron. Antalet långtidssjukskrivna har
minskat vilket också påverkar sjuktalet i förvaltningen.
8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat
Organisation: 21000 Miljö- och byggnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-20 041

-28 965

-8 924

-17 393

INTÄKTER

51 795

41 301

-10 494

48 764

Taxor och Avgifter

32 877

26 535

-6 342

29 290

Statsbidrag

1 941

1 005

-936

2 053

Försäljning vara/tjänst

5 108

2 317

-2 791

7 903

Intern resursfördelning

11 869

11 444

-425

9 518

Övriga intäkter

0

KOSTNADER

-71 836

-70 266

1 571

-66 157

Personal

-47 735

-47 063

672

-44 169

-5 322

-5 866

-544

-6 311

-218

-257

-39

-283

-4 835

-4 720

115

-5 094

-639

-585

54

-633

-10 071

-9 726

345

-7 571

-3 017

-2 049

968

-2 095

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

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.
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Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021
21000 Miljö- och byggnämnden

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-20 041

-28 965

-8 924

-17 393

-2 915

-881

2 034

-1 310

16

-73

-89

255

-611

-1 162

-551

-581

2100030 Bygglov

-3 737

-6 225

-2 488

-4 587

2100040 Plan

-3 755

-6 839

-3 084

-2 924

2100050 GIS

-3 074

-4 316

-1 242

-3 414

2100060 Livsmedel & Alkohol

-1 652

-4 807

-3 155

-1 573

2100070 Miljöskydd

-4 314

-4 663

-349

-3 259

2100000 Miljö- och byggnämnden
2100010 Förvaltningsstöd
2100020 Stadsarkitekt

Periodens resultat visar ett underskott med 8,9 mnkr.
Intäkterna för perioden ligger under budget med 10,5 mnkr där de största posterna är
intäkter för detaljplaner och bygglov samt uteblivna intäkter för alkoholtillstånd. Intäkterna
för abonnemang gällande GIS tjänster faktureras under hösten. En viss eftersläpning från
sommaren påverkar också resultatet.
Kostnaderna för perioden är lägre än budget vilket bland annat beror på vakanser som
ekonomichef. Även övriga kostnader ligger under budget och påverkar resultatet positivt.
Kostnaderna är betydligt lägre till följd av minskat resande på grund av den rådande
pandemin exempelvis kostnader för kurs- och konferensavgifter samt tjänsteresor.
Då ersättning gällande extra kostnader och intäktsbortfall förvaltningen har haft för
pandemin är under beredning finns de inte med i periodens resultat. Dock uppgår
kostnaderna och intäktsbortfallet för perioden till cirka 4,2 mnkr.
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8.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 21000 Miljö- och byggnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-28 965

-17 393

-11 572

67%

INTÄKTER

41 301

48 764

-7 463

-15%

Taxor och Avgifter

26 535

29 290

-2 756

-9%

Statsbidrag

1 005

2 053

-1 048

-51%

Försäljning vara/tjänst

2 317

7 903

-5 586

-71%

Intern resursfördelning

11 444

9 518

1 926

20%

0

0

-100%
6%

Resultat

Övriga intäkter
KOSTNADER

-70 266

-66 157

-4 109

Personal

-47 063

-44 169

-2 893

7%

-5 866

-6 311

445

-7%

-257

-283

26

-9%

-4 720

-5 094

374

-7%

-585

-633

48

-8%

Intern resursfördelning

-9 726

-7 571

-2 155

28%

Övriga kostnader

-2 049

-2 095

46

-2%

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Intäkterna är 15 procent lägre än samma period 2020. Den största posten är GIS tjänster
som faktureras under höst samt posten taxor och avgifter där skiftet till översiktsplaner
medför minskade intäkter för detaljplanarbetet. Vidare är det ett intäktsbortfall på grund av
pandemin.
Personalkostnaderna har ökat med 7 procent jämfört med samma period som förra året.
Det var fler tjänster som var vakanta 2020 än samma period 2021. Tjänster som varit
vakanta har blivit tillsatta. Antalet anställda är något fler samt övertidsuttaget är högre.
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8.3 Årsprognos
Organisation: 21000 Miljö- och byggnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-30 034

-35 572

-5 538

-28 532

INTÄKTER

77 701

70 671

-7 030

73 487

Taxor och Avgifter

49 320

41 683

-7 637

41 593

Statsbidrag

2 912

4 202

1 290

11 465

Försäljning vara/tjänst

7 663

7 331

-332

5 778

Intern resursfördelning

17 805

17 455

-350

14 651

Resultat

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

0
-107 735

-106 243

1 492

-102 019

-71 579
-7 984

-70 009

1 570

-67 224

-9 353

-1 369

-11 737

-327

-425

-98

-452

-7 252

-7 262

-9

-7 496

-959

-834

125

-977

-15 108

-13 885

1 223

-11 357

-4 526

-4 475

51

-2 775

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Förvaltningens årsprognos är ett underskott på 5,5 mnkr.
Det finns sedan tidigare kända intäktsbortfall till följd av beslut kring stödpaket till
näringslivet till följd av pandemi. Intäktsbortfallet finns med i prognosen men inte
beräknad ersättning för de extrakostnader som uppstått. Nämnden räknar med en
ersättning 4,2 mnkr vilket kommer förbättra resultatet.
Enheterna Bygglov, Stadsarkitekt samt Plan prognostiserar ett underskott vid årets slut.
Kostnader och intäkter på grund av pandemin försvårar prognosarbetet. Enhet Plan har
fått en tydlig prioritering att arbeta fram en ny översiktsplan för Gotland, vilket påverkar
det externa arbetet med detaljplaner och därmed intäkterna negativt.
8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Pandemin påverkar Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomi negativt både genom ökade
kostnader och intäktsbortfall.
Miljö- och byggnämnden har äskat tilläggsanslag om 2 050 000 kr som kompensation för
uteblivna intäkter för efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021 och begärt
tilläggsanslag om 65 000 kr avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för
företag samt tilläggsanslag om 2 100 000 kr som kompensation för begränsade kontroller
och tillsyn under 2021.
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8.5 Investeringar

Nämnden har en investeringspott på 0,5 mnkr år 2021. Utöver detta har enhet
Geografiskinformation investeringsmedel på cirka 1 mnkr för inköp av mätutrustning.
Upphandling av mätinstrument har påbörjats. Den totala investeringspotten kommer
troligtvis inte att nyttjas full ut innan utgången av 2021.
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1 Sammanfattning
Under perioden har 173 klagomål inkommit. Det är samma antal klagomål som för samma
period 2020. HSN har fått 168 klagomål vilket är en ökning med 3 klagomål. Primärvården
har fått 60 klagomål vilket är en ökning med 9 klagomål. Socialnämnden har fått 5 klagomål
att jämföra med 8 under samma period 2020. 19 klagomål har, i varierande grad, en
koppling till pandemin att jämföra med 13 för samma period under 2020. 5 förordnanden
av stödperson har gjorts under perioden att jämföra med 2 för samma period 2020.
Pandemin har påverkat verksamheten och måluppfyllelsen. Exempelvis har
informationstillfällen till vårdpersonal och innevånare skjutits på framtiden.
Nämndens budget består av tre kostnadsområden. Köp av kanslitjänst, nämndens
kostnader för ledamöternas arvoden mm samt stödpersonsverksamheten. Kanslitjänsten
visar ett överskott på 172 tkr, ledamöternas arvoden mm ett överskott på 42 tkr samt
stödpersonsverksamheten ett överskott på 20 tkr. Prognosen pekar mot ett överskott på
200 tkr.
Handläggaren har slutat och en ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst
ännu. Detta kommer att medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tillsvidare.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Antalet klagomål uppgår till 173. Det totala antalet klagomål ligger på samma nivå som
föregående år vi samma tid. Av inkomna klagomål har 19, i varierande omfattning, en
koppling till pandemin.
Handläggaren på kansliet har slutat och en ny rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu..
Ekonomin går mot ett överskott på 200 tkr.
Planering har pågått för övergång till digital ärendehantering för klagomåls- och
stödpersonsärenden. Detta medför att ett nytt handläggningssystem behöver anskaffas.
Under perioden har förberedelse pågått för arkivering pappershandlingar.
Besök på kansliet av patienter och närstående, med klagomål på vården, har undvikits. Stöd
och hjälp har istället getts per telefon och skriftligt. Detta har fungerat väl.
Stödpersonerna har tidigare under pandemin inte kunnat träffa patienterna i fysiska möten
men den möjligheten finns nu återigen.
Inga informationstillfällen har skett under året. På sammanträdena har det funnits möjlighet
till digitalt deltagande.
3 Förväntad utveckling
En ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu. Detta kommer att
medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tills vidare.
Från 2018-01-01 har patientnämnderna fått ett utökat uppdrag. De nya reglerna innebär i
korthet att patienternas möjlighet att anmäla direkt till IVO begränsats. Klagomål ska
istället lämnas direkt till vården eller till patientnämnden. Patientnämnden och vården är
”första linjen” i det nya klagomålssystemet.
Patientnämnderna har fått ett utökat ansvar att analysera patienternas situation och
återrapportera resultatet till vården. Underlaget för detta är inkomna klagomål, men
underlaget för analysen kan också breddas ex genom kontakt med patientorganisationer.
Ett problem ur analyssynpunkt är det lilla befolkningsunderlaget i Region Gotland. Detta
leder i sin tur till ett lågt antal klagomål vilket medför problem med att dra slutsatser utifrån
statistikunderlag. Fokus får istället läggas på kvalitativ analys.
När den nya lagstiftningen trädde i kraft sågs en ökning av antalet klagomål till
patientnämnden på Gotland medan de under 2019 och 2020 åter minskade i antal. Antalet
klagomål 2021 ligger på samma nivå som föregående år. Under 2020 utreddes betydligt fler
klagomål skriftligt än tidigare. En hypotes var att patientnämnden får ta emot fler allvarliga
klagomål än tidigare och att anledningen till detta är att möjligheten att anmäla direkt till
IVO kraftigt begränsats sedan det nya klagomålssystemet trädde i kraft. Hittills under 2021
ses en liten minskning av antalet skriftligt handlagda klagomål. Det är svårt att dra några
slutsatser inför framtiden om antal klagomål mm. Klart är dock att patienter och
närstående har behov av patientnämndens stöd och hjälp vid klagomål på vården.
Klagomål med koppling till pandemin har särskilt noterats. Under 2020 utgjorde dessa 9 %
av samtliga klagomål. Hittills i år består pandemirelaterade klagomål av 11 %. Det kan
förväntas att klagomål relaterat till pandemin kommer att finnas med framåt i tiden men att
de kommer att ändra karaktär allteftersom pandemin och dess effekter på vården förändras.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

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

Bedömning

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Den del av målet som är relevant för patientnämnden är "likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa". Genom
analys och återkoppling till vården bidrar nämnden till detta mål. Uppdraget är också att underlätta för de som har
klagomål att framföra dessa. Analysen behöver utvidgas och underlaget breddas genom att inhämta underlag från ett
bredare perspektiv än bara klagomål. Inledningsvis behöver kommunikation ske med exempelvis relevanta
intresseorganisationer.
Redan 2020 var det planerat att skapa kontakt med intresseorganisationer men arbetet har fått skjutas upp på grund
av pandemin.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Det finns flera sätt att komma i kontakt med kansliet. Per telefon efter tidsbokning i teleQ, genom kontakt efter säker
inloggning i 1177:s e-tjänster, genom e-post till registratorbrevlåda. Länkar och information finns på patientnämndens
hemsida på www.gotland.se. Trots det är det fortfarande svårt för många som vill klaga att hitta rätt i det nya
klagomålssystemet och veta vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Tidigare har besök tagits emot efter
tidsbokning men dessa har undvikits under rådande pandemi. Hjälp och stöd vid klagomålshanteringen får istället
lämnas per telefon och brev.
För att utvärdera kundnöjdhet planerades en kundenkät men denna har inte blivit av pga. att det krävdes en alltför
stor arbetsinsats, med anledning av regler för GDPR, för att genomföra den.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Grundförutsättningen för uppdraget är att stödja och hjälpa patienter och närstående med klagomål på vården.
Hjälpen och stödet ska ges efter vars och ens förutsättningar och behov. Är patienten ett barn ska dess bästa särskilt
beaktas. Klagomål på vården är en viktig del av vårdens kvalitetsutveckling och innevånare som lämnar klagomål är i
hög grad medskapare i denna utveckling. Genom att underlätta för patienter som har klagomål på vården bidrar
patientnämnden till detta mål.
Ivo har satt fokus på klagomål som berör barn. Patientnämnderna ska särskilt rapportera och analysera barnärenden
from 2020 och framåt. Utöver det behöver kansliet i utökad grad fokusera på barnperspektivet i
handläggningsprocessen.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Kansliet deltar i patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Där återfinns representanter från samtliga
patientnämnder i Sverige. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att arbeta med gemensam utveckling så att det
lagstadgade uppdraget uppfylls på bästa sätt. Patientnämnderna i Sverige strävar också efter att arbeta på ett likartat
sätt. Patienter rör sig över Sverige och tanken är att de ska känna igen sig om de vänder sig till olika patientnämnder.
Handläggningen av klagomåls- och stödpersonsärenden innefattar en hel del pappershantering. Utvecklingsarbete
pågår för att processerna ska digitaliseras fullt ut och ett nytt digitalt handläggningsstöd behöver införskaffas. Detta är
en process som går sakta. Många olika aspekter behöver vägas in, exempelvis läsbarhet till äldre information, earkivering mm. Det kommer framöver troligtvis att vara möjligt att koppla en ny databas till 1177 och den möjligheten
behöver också vägas in. Det är ett komplex arbete som tar tid att utföra.
Under perioden har avslutande och packning av äldre pappershandlingar pågått och är till stor del avklarat. Nya
tillkommer dock efterhand. Det är ännu oklart om dessa ska arkiveras på papper eller digitalt.
En revision av dataskyddsombudet genomfördes 2019 gällande nämndens personuppgiftsbehandling. I den fick
patientnämnden en del anmärkningar. Flertalet av dessa gäller regionövergripande rutiner och strukturer. En
uppdatering av handlingsplanen var planerad men har inte genomförts då grunden för anmärkningarna ännu kvarstår.
En digital utbildningsportal för stödpersoner har tagits fram. Det är också planerat att stödpersonerna ska få
utbildning MFHA, dvs första hjälpen till psykisk hälsa. Detta som ett led i ett sammanhållet utbildningskoncept.
Handläggningstiderna var långa under 2020 men har förkortats under 2021. Kansliet är för sin handläggning beroende
av att vården svarar i tid på begäran om yttrande Patientnämnden mäter och rapporterar därför 2 ggr per år
svarstider till vården. Det finns ett utvecklat koncept för gemensam kontroll av ärenden mellan PAN:s kansli och HSF.
Svarstiderna från vården har minskat och därmed också handläggningstiderna.

6 Klagomål på vården
Under perioden har 173 klagomål inkommit. Det är samma antal klagomål som för samma
period 2020. HSN har fått 168 klagomål vilket är en ökning med 3 klagomål. Primärvården
har fått 60 klagomål vilket är en ökning med 9 klagomål. Socialnämnden har fått 5 klagomål
att jämföra med 8 under samma period 2020. 19 klagomål har, i varierande grad, en
koppling till pandemin att jämföra med 13 för samma period under 2020. 5 förordnanden
av stödperson har gjorts att jämföra med 2 för samma period 2020.
1 jan till 31
aug

Alla
klagomål

Klagomål
HSN

Varav
primärvård

Klagomål
SON

Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår
Delår

173
173
181
183
158
153
132

168
165
172
179
152
146
130

60
51
47
62
63
32
47

5
8
7
4
6
7
2

2
2
2
2
2
2
2

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Klagomål
TN

2

Stödperson

Pandemi
klagomål

5
2
2
3
4
0
6

19
13

Tabell 1: Inkomna klagomål och stödpersonsärenden mellan 2015-2021 för perioden delår 2
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Figur 1: Klagomål uppdelat i huvud och delproblem för delår 2 2021. Fem eller färre klagomål har
inte redovisats.

7 Svar från vården
Patientnämnden har i uppdrag att hjälpa de som har klagomål att få ett svar från vården.
Ofta innebär det att ett yttrande begärs från vården. Patientnämnden ska se till att patienten
får ett fullgott svar, vilket bl.a. innebär att patienten får svar på sina frågor.
När ett yttrande begärs ges en svarstid på 4 veckor. Patientnämnden mäter svarstiderna och
återför dessa till vården. Siffor inom parentes är 2020 års uppgifter. Under perioden har
107 (114) yttranden begärts vilket är en minskning jämfört med 2020.
Inkomna yttranden med svarsdatum under delår 2 2021
65 (58) har inkommit i tid.
8 (17) har varit upp till 14 dagar försenade.
15 (29) har varit mer än 14 dagar försenade. Dessa är i medeltal 41 (51) dagar försenade.
Obesvarade ärenden 2021-08-31
9 (10) stycken. Dessa är i medeltal 18 (48) dagar försenade. Intervallet på överskriden
svarstid är mellan 7-74 dagar.
Svarstiderna har förbättrats jämförts med samma period 2020. Det är viktigt att yttrandena
verkligen besvarar patientens frågor. En viss försening kan därför ibland vara befogad.
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8 Kvalitetsberättelse
Patientnämndens grunduppdrag handlar om att bidra till god kvalitet i vården i regionen
samt att bidra till nationell kvalitetsutveckling i vården. Mätetal kopplat till detta redovisas i
delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen. Patientnämnden tar också fram en årlig
analysrapport som remitteras till berörda nämnder. Återkoppling av statistik och mätetal
sker fortlöpande till patientnämnden och andra berörda nämnder. Vidare sker rapportering
till Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Utvecklingsarbete sker ofta på
nationell nivå i Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk och resultatet av detta
översätts sedan till lokala förhållanden. Utveckling av verksamhetens kvalitet är ständigt
pågående.
Patientnämnden köper tjänsten att ha ett kansli av RSF. Patientnämnden hänvisar därför till
RSF vad avser övrig kvalitetsuppföljning.
8.1 Inkomna synpunkter

Inga synpunkter på verksamheten har inkommit under perioden.
9 Väsentliga personalförhållanden
På kansliet arbetar två heltidsanställda tjänstemän, en handläggare och en
verksamhetsledare. Handläggaren har slutat under sommaren och kansliet bemannas för
tillfället med verksamhetsledaren. En timvikarie kommer att finnas tillgänglig cirka en dag i
veckan. En ny handläggare har rekryterats men inte tillträtt sin tjänst ännu. Detta kommer
att medföra att vissa arbetsuppgifter får anstå tills vidare.
10 Ekonomisk uppföljning
10.1 Periodens resultat

Det periodiska resultatet visar på överskott för nämndens tre kostnadsområden.
Ledamöternas arvoden mm visar ett överskott på 42 tkr. Stödpersonsverksamheten ett
överskott på 20 tkr och kansliet ett överskott på 172 tkr.
10.2 Nettokostnadsutveckling

De sammanlagda utgifterna för perioden (kansli, stödpersonsverksamhet samt
nämndverksamhet) visar på en minskning av kostnaderna.
10.3 Årsprognos

Patientnämnden går mot ett överskott på 200 tkr. Detta beror bl.a. på en vakant tjänst och
att omkostnader för utbildningar, konferenser och tjänsteresor minskat betydligt.
10.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inga extra kostnader har uppstått under perioden. Kostnaderna har istället minskat pga. att
utbildningar, konferenser och tjänsteresor för tjänstemän och ledamöter uteblivit eller skett
digitalt.
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Patientnämnden

Delårsrapport 2 2021

11 Bilaga aktivitetsuppföljning
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Skapa kontakt med relevanta intresseorganisationer för patienter och brukare
Kommentar:
Genom att skapa kontakt med intresseorganisationer mm kan en djupare förståelse fås för problem som kan ses i
analys av klagomål. Detta arbete var planerat redan under 2020 men har fått skjutas upp på grund av pandemin.

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Utföra kundenkät
Kommentar:
Patientnämnden har tidigare gjort årliga enkäter men vid sista tillfället var svarsfrekvensen mycket låg och resultatet
inte användbart. För att kunna kontrollera kundnöjdhet undersöktes trots det ånyo möjligheterna att utföra kundenkät
2021. Det visade sig stöta på hinder, med anledning av reglerna för GDPR, att utföra kundenkät. Arbetsinsatsen
bedömdes bli alltför hög för kansliets små resurser och ingen kundenkät har därför genomförts.
Genomföra informationsinsatser om hur det går till att klaga samt om det stöd
patientnämnden kan ge.
Kommentar:
Planeringen har varit att genomföra informationsinsatser om hur det går till att klaga samt om det stöd
patientnämnden kan ge. På grund av pandemin har detta fått skjutas upp.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Ta fram rutiner för barnperspektiv i ärendehandläggningen
Kommentar:
Det finns en kortfattad redovisning gällande barnperspektivet i den handbok för handläggning av klagomål och
synpunkter som patientnämnderna använder. IVO har begärt redovisning av barnärenden from 2020. Föregående års
barnärenden har analyserats men det visade sig svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa eftersom de var
så få. Rapportering och analys kommer att fortsätta. Arbetet med rutinen har påbörjats.

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

Status

Färdiggrad

Digitalisera handläggningsprocessen vad avser klagomålshantering samt
stödpersonsverksamheten
Kommentar:
Ett nytt digitalt handläggningsstöd behöver införskaffas. Detta är en process som går sakta framåt bl.a. beroende på
att mycket är oklart gällande vad kansliet behöver framöver, ex läsbarhet av äldre ärenden. Vidare kommer det
framöver troligtvis att vara möjligt att koppla ett nytt handläggningsstöd till 1177 och den möjligheten behöver också
vägas in. Det är ett komplext projekt att byta databas och tid saknas också att avsätta på processen.
Arkivera pappershandlingar samt digitala handlingar på G
Kommentar:
Avslutande och packning av pappershandlingar är till stor del färdigt. Nya tillkommer dock efterhand.
Uppdatera handlingsplanen gällande nämndens personuppgiftsbehandling.
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Kommentar:
Anmärkningarna i tidigare revision berör i många fall regiongemensamma system. Det finns ännu många frågetecken
och utvecklingsarbete pågår regionövergripande. Uppdatering av handlingsplanen har därför inte färdigställts.
Ta fram ett utbildningskoncept för stödpersoner
Kommentar:
En digitalt utbildningskoncept finns nu tillgänglig för nya stödpersoner. Stödpersonerna planeras också få gå kursen
Första hjälpen till psykisk hälsa (MFHA). Utbildningsinsatsen planeras för både nya och gamla stödpersoner.
Förkorta handläggningstiderna i samverkan med vården
Kommentar:
Vid handläggning av ett klagomål begärs ofta ett yttrande från vården. Merparten av de klagomål som inkommer
berör HSN. Handläggningstiderna är alltså beroende av svarstiderna från vården. PAN:s kansli mäter och rapporterar
därför 2 ggr per år svarstider till HSF. Det finns ett utvecklat koncept för gemensam kontroll av ärenden mellan
PAN:s kansli och HSF. Svarstiderna från HSF har minskat och därmed också handläggningstiderna för kansliet.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 237

Delårsrapport 2 - Region Gotland 2021

RS 2021/201

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Delårsrapport 2 2021 för Region Gotland godkänns.
• Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad
budget.
• Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt
för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
till regionstyrelsen 27 oktober 2021 med förslag till åtgärder med anledning av
årsprognos 2021.
•

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 256 miljoner kr (166 mnkr, 2020).
Jämfört med motsvarande period föregående år är regionens resultat därmed
90 mnkr högre. Det prognostiserade resultatet för helåret är 246 mnkr, vilket innebär
en positiv avvikelse på 163 mnkr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet
för perioden uppgår till 190 mnkr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret
beräknas till 180 mnkr. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en
regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till -10 mnkr. För helåret är det två nämnder
som bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Nettokostnadsutvecklingen
uppgår totalt i perioden till 3,4 procent.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 280 mnkr. Investeringsprognosen för
hela året uppgår till 565 mnkr.
Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023.
Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnder och
förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen samt beskrivit vilka
aktiviteter man jobbar med för att nå målen. I samband med delårsrapporten ska en
samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer
att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 237 forts
RS 2021/201

Eftersom det saknas många resultat för perioden på indikatorerna till målen inom
kvalitet och medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Glädjande är dock att arbetet mot måluppfyllelse inom målområdet
kvalitet och medarbetare har intensifierat och många viktiga aktiviteter pågår som
med stor sannolikhet kommer att öka måluppfyllelsen framöver. Två av de finansiella
målen är uppnådda vid periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt.
I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av huruvida målen
för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och
om de finansiella målen är uppfyllda. Eftersom det saknas många resultat för
perioden på indikatorerna till målen inom kvalitet och medarbetare kan inte en
samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Glädjande är dock att
arbetet mot måluppfyllelse inom målområdet kvalitet och medarbetare har
intensifierats och många viktiga aktiviteter pågår som med stor sannolikhet kommer
att öka måluppfyllelsen framöver. Två av de finansiella målen är uppnådda vid
periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, Mikael Wollbo, finans- och
redovisningschef, Caroline Gränefjord, koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslår att tillägg görs enligt följande:
Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad
budget.
Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt
för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
27 oktober 2021 med förslag till åtgärder med anledning av årsprognos 2021.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
eget tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1301
20 september 2021

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Redovisning av partistöd 2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna inkomna redovisningar av
hur partistöd för år 2020 har använts.
Inkomna redovisningar läggs till handlingarna.

Ärendet

Bestämmelser gällande partistöd framgår av 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (KL)
och av Region Gotland beslutade Regler för partistöd.
Av dessa regler framgår att mottagaren av partistöd årligen ska lämna in en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i 4 kap
29 § 1 st. KL. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senaste sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska
bifogas redovisningen.
Redovisningen ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen
blankett. Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller
styrelseprotokoll utvisande vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem
som av mottagaren är utsedd till granskare.
För parti som inte lämnar redovisning eller granskningsrapport på ett korrekt sätt kan
fullmäktige besluta att inte verkställa utbetalning av nytt stöd.
För parti som inte lämnar redovisning i rätt tid reduceras partistödet automatiskt med
10 %.
Har redovisning inte lämnats in innan den 1 september trots påminnelse reduceras
partistödet med 100 %.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2020 har inkommit i tid. Åtta (8) av nio (9) partier har redovisat via Region
Gotlands e-tjänst och ett (1) parti har redovisat på en gammal och inaktuell blankett.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1301

Endast två (2) av nio (9) partier har lämnat in samtliga efterfrågade underlag, se
nedan.
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna – Redovisningen (RS 2021/947) har
inkommit i tid men har redovisats på gammal, inaktuell blankett. Inga
protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare eller utsedd granskare har
lämnats in.
 Centerpartiet – Redovisningen (RS 2021/1026) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
 Feministiskt initiativ – Redovisningen (RS 2021/643) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
 Kristdemokraterna - Redovisningen (RS 2021/698) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande vem som utsetts till
granskare har lämnats in, saknas utdrag för vem/vilka som är behöriga
firmatecknare.
 Liberalerna - Redovisningen (RS 2021/1031) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som utsedd
granskare har lämnats in.
 Miljöpartiet de gröna – Redovisningen (RS 2021/1027) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
 Moderaterna - Redovisningen (RS 2021/1037) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har lämnats in,
saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
 Sverigedemokraterna – Redovisningen (RS 2021/983) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
 Vänsterpartiet – Redovisningen (RS 2021/710) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som
utsedd granskare har lämnats in.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter

2 (2)

Protokoll med Distriktsstyrelse konstituerande möte 2021-03-30
Närvarande: Johan Malmros, Gunnel Lindby, Bibbi Olsson, Ingrid Engström, Hilda de Boer,
Eva Gahnström, Fredrik Gradelius, Björn Dahlström, Stefan Nypelius.
Anmält förhinder: Hilda Glansholm, Malin Åberg, Ann-Christin Wallin, Ulf Hammarlund.
Protokollförare: Rebeca Gajardo Angel.
§1.Öppnande
Ordförande Johan Malmros tackar för förtroende och för en väl genomförd stämma och
hälsar alla välkomna till mötet.
§2. Föredragningslista.
Föredragningslista godkännes
§3. Justering.
Att justera protokollen valdes Hilda de Boer
§4. Val av arbetsutskott.
Till arbetsutskott utsågs av Johan Malmros, Lars Thomsson, Gunnel Lindby, Bibbi Olsson och
Björn Dahlström
§5. Attest och teckningsrätt.
Distriktsstyrelsen beslutade
Ordförande och kassör tecknar firma var och en för sig vid post, bank och myndigheter.
Ordförande och vid förhinder för denne vice ordförande, samt tjänstgörande ombudsman
attesterar den löpande verksamheten.
Ordförande, vid förhinder för denne vice ordförande, tecknar firma.
Paragrafen omedelbar justerad
§6. Val av kassör.
Distriktsstyrelsen beslutar att utse Britt Landergren Wolter, personnummer 19671130–3245
till kassör för Gotlands Centerparti (Orgnr. 834000–1356). Samtidigt utses den avgående
kassören Hans Klintbom 470717–3219 att vara hennes ersättare. Båda ges behörighet att var
för sig teckna samtliga bankkonton.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§7. Adjungerade till styrelse
Adjungerad till alla kommande DS-möten under innevarande verksamhetsår är Rebeca
Gajardo Angel (Ombudsman), Britt Landergren Wolter (Kassör), Eva Nypelius
(Regionstyrelsen ordförande), Eva Ahlin (Regionråd), Eva Bofride (Politisk redaktör), Magnus
Bergström (Politisk sekreterare), Hilda Glansholm (CUF representant).

§8. Nästa möte är den 12 april, kl. 19.00. Digitalt.
§10. Avslut. Ordförande förklarade mötet avslutat.
Dag som ovan:

Rebeca Gajardo Angel

Ordförande

Justerare

Johan Malmros

Hilda de Boer

Datum
2021-06-25 20:11

Ärendenummer
#44355

Sida
1(3)

Inskickat av: Britt Eva Maria Wolter
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Centerpartiet
Organisationsnummer
834000-1356

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
280000

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
1450062

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

672509

Lokalkostnader

194273

Marknadsföring

35341

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

26546

Material

111760

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

24000

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

13575

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

68796
1146800

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-25 20:11

Ärendenummer
#44355

Inskickat av: Britt Eva Maria Wolter
(Signerad)

Sida
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Partistöd som överförs till nästa års redovisning
583262

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Britt Eva Maria Wolter
E-postadress
brittlandergren@hotmail.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
protokoll konstitueranade.docx (14 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Ranita

Efternamn
Gustafsson

E-postadress
skradarve@hotmail.com

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-25 20:11

Ärendenummer
#44355

Inskickat av: Britt Eva Maria Wolter
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Britt Eva Maria Wolter
Person ID: 196711303245
Datum: 2021-06-25 15:03
Signerad checksumma: BA26361CC8B278178BFD4D40011AF5BEA8C7FE05
Namn: RANITA GUSTAFSSON
Person ID: 195610293267
Datum: 2021-06-25 20:11
Signerad checksumma: BA26361CC8B278178BFD4D40011AF5BEA8C7FE05

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-14 14:45

Ärendenummer
#39431

Sida
1(3)

Inskickat av: GERD HOLMGREN
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Feministiskt Initiativ
Organisationsnummer
8024523873

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
334896

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

150629

Lokalkostnader

114228

Marknadsföring

0

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

6890

Material

33838

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

0

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

0
305585

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-14 14:45

Ärendenummer
#39431

Inskickat av: GERD HOLMGREN
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
29311

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
GERD HOLMGREN
E-postadress
gerdholmgren@me.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Fi konstituernade 2021-1.pdf (303 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Lotta

Efternamn
Persson

E-postadress
anne-charlotte.persson@gotland.se

Mobiltelefon
0708289941

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-14 14:45

Ärendenummer
#39431

Inskickat av: GERD HOLMGREN
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: GERD HOLMGREN
Person ID: 195304153223
Datum: 2021-04-14 14:22
Signerad checksumma: E687F8E626D6AF7A855F3ED91DD1F540C6CBC67E
Namn: Anne-Charlotte Persson
Person ID: 196102241061
Datum: 2021-04-14 14:45
Signerad checksumma: E687F8E626D6AF7A855F3ED91DD1F540C6CBC67E

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-23 22:17

Ärendenummer
#39977

Sida
1(3)

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth Lidqvist
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Kristdemokraterna
Organisationsnummer
834001-1785

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
159168

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
338896

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

0

Lokalkostnader

50330

Marknadsföring

4493

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

35906

Material

19546

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

8680

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

33893

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

7120
159968

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-23 22:17

Ärendenummer
#39977

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth
Lidqvist (Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
338096

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Sara Maria Elisabeth Lidqvist
E-postadress
sara.lidqvist@kristdemokraterna.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Partidistriktsordförande

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Anna

Efternamn
Haack

E-postadress
haackanna@hotmail.com

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Utdrag ur årsmötesprotokoll KD Gotland 210320 - granskare partistöd.pdf (240 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Inge

Efternamn
Bäckström

E-postadress
inge.backstrom@telia.com

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-23 22:17

Ärendenummer
#39977

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth
Lidqvist (Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Sara Maria Elisabeth Lidqvist
Person ID: 197709153220
Datum: 2021-04-23 12:26
Signerad checksumma: D9DFF5D5FD767E731B413C7F0A88D399B73253EC
Namn: ANNA HAACK
Person ID: 196510193227
Datum: 2021-04-23 19:52
Signerad checksumma: D9DFF5D5FD767E731B413C7F0A88D399B73253EC
Namn: INGE BECKSTRÖM
Person ID: 194804203216
Datum: 2021-04-23 22:17
Signerad checksumma: D9DFF5D5FD767E731B413C7F0A88D399B73253EC

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Kristdemokraterna
Gotlandsdistriktet

§ 13

Årsmötesprotokoll
20 mars 2021

Val av granskare av redovisning av partistöd till Region Gotland
Valberedningen föreslår Inge Bäckström som granskare av redovisning av
partistöd till Region Gotland.
Beslut
Årsmötet väljer Inge Bäckström till granskare av redovisningen av partistöd till
Region Gotland.

1

Datum
2021-06-29 00:57

Ärendenummer
#44433

Sida
1(3)

Inskickat av: CARL ADAM PER LAGERSTEDT
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Liberalerna
Organisationsnummer
834000-0770

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
189972

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
408344

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

101168

Lokalkostnader

66888

Marknadsföring

4506

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

7000

Material

29400

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

0

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

2420
211382

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-29 00:57

Ärendenummer
#44433

Inskickat av: CARL ADAM PER
LAGERSTEDT (Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
386934

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
CARL ADAM PER LAGERSTEDT
E-postadress
adam.lagerstedt@gotland.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Kassör, styrelseledamot

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Konst L 2021 Delvis påskrivet.pdf (602 KB)
Årsmöte L 2021 delvis påskrivet.pdf (1,48 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Håkan

Efternamn
Moon

E-postadress
hakan.moon@telia.com

Mobiltelefon
070-7710405

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-29 00:57

Ärendenummer
#44433

Inskickat av: CARL ADAM PER
LAGERSTEDT (Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: CARL ADAM PER LAGERSTEDT
Person ID: 195304084071
Datum: 2021-06-28 12:00
Signerad checksumma: 93929C862A08E8BDE0AA1B2FF733D093C8D143B4
Namn: Håkan Jan-Egon Moon
Person ID: 194702200231
Datum: 2021-06-29 00:57
Signerad checksumma: 93929C862A08E8BDE0AA1B2FF733D093C8D143B4

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-27 11:13

Ärendenummer
#44367

Sida
1(3)

Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Miljöpartiet
Organisationsnummer
834001-2916

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
52837

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
477792

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

146346

Lokalkostnader

60943

Marknadsföring

13656

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.
Material

9490

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

16408

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

24210

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

61106
332159

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-27 11:13

Ärendenummer
#44367

Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
198470

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Bo Jörgen Renström
E-postadress
jorgen.renstrom@gmail.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Protokoll konstituerande styrelsemöte.docx (8 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Mie

Efternamn
Nilsson

E-postadress
mienilsson.mn@gmail.com

Mobiltelefon
0732521028

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-27 11:13

Ärendenummer
#44367

Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Bo Jörgen Renström
Person ID: 195504128215
Datum: 2021-06-27 10:52
Signerad checksumma: 2B4587B75B07E1861AB5037659000D534377C03C
Namn: Mie Marie Nilsson
Person ID: 196110174304
Datum: 2021-06-27 11:13
Signerad checksumma: 2B4587B75B07E1861AB5037659000D534377C03C

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokoll vid konstituerande möte, Miljöpartiet de gröna på Gotland, 210323
Mötet genomförs via digital länk.
Konstituerande Styrelsemöte 2021-03-23 kl 16.30 nr 2021/5
Närvarande: Mie Nilsson, Jörgen Renström, Gunilla Andersson Linder, Lars Wiberg,
Frida Hjärtman, Lena Stenström, Micke Seid
Dagordning
1) Mötet öppnas av ordförande Mie Nilsson
2) Val av mötesfunktionärer, Mie Nilsson ordförande och Lars Wiberg
sekreterare.
3) Dagordningen godkänns
4) Konstituering av styrelsen
Ordförande Mie Nilsson
Vice ordförande Frida Hjärtman
Kassör Jörgen Renström
Sekreterare Lars Wiberg
Ledamot Lena Stenström
Ledamot Michael Seid
5) Beslutas att ordförande Mie Nilsson (19611017-4304) och kassör
Jörgen Renström (550412-8215) äger rätt att teckna föreningen var för
sig.
6) Kassör Jörgen Renström redogör för den ändring i budget som
årsmötet beslutade om. Ändringen rör annonsering, dels i
publikationen Horisont, dels övrig annonsering. Beloppet ändrat till
16.500 SEK. Tidigare beslut om anslag annonsering var 10.500 SEK
enligt styrelsemöte 2021-02-16 kl 18.00 nr 2021/3. budget fastslagen
av årsmötet bifogas detta protokoll.
7) Styrelsens mötesagenda fastställd för kommande verksamhetsperiod;
28 april, 26 maj, 30 juni, 25 augusti, 29 sep, 27 oktober, 24
november,
15 december, 29 januari 2022, 26 februari, 25 mars.

8) Beslut att arvodera Mie Nilsson för uppdraget som valsamordnare
fastställdes av årsmötet. Riskanalys och arbetsbeskrivning ska
formuleras av styrelsen och formellt dokumenteras.
Beslutas att ägare av projektet är MP Gotland, MP:s styrelsen fungerar
projektledare, samt att Mie Nilsson är utförare av projektet som
inkluderar arbetsbeskrivning, månadsrapport till styrelsen, samt
kommunicera information till medlemmarna.
9) Inga övriga frågor.
10) Ordförande avslutar mötet.
11) Nästa möte 28 april

Vid protokollet

Mie Nilsson ordförande

Lars Wiberg sekreterare

Datum
2021-06-30 15:04

Ärendenummer
#44577

Sida
1(3)

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Moderaterna
Organisationsnummer
834000-1596

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
963927

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

242670

Lokalkostnader

159741

Marknadsföring

56034

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

37608

Material

2201

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

72211

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

103622

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

46173
720260

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-30 15:04

Ärendenummer
#44577

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
243667

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
ROGER WÄRN
E-postadress
croger.warn@gmail.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Förbundskassör samt ledamot i förbundsstyrelsen

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Jesper

Efternamn
Skalberg Karlsson

E-postadress
jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Mobiltelefon
072-5476028

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Konstituerande möte (ny version).docx (63 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Mariette

Efternamn
Nicander

E-postadress
mariette.nicander@moderaterna.se

Mobiltelefon
073-8091388

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-30 15:04

Ärendenummer
#44577

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: ROGER WÄRN
Person ID: 195404106675
Datum: 2021-06-30 11:30
Signerad checksumma: DCB6D55784B8E8E863B1B66612FDB4C13ADA84D8
Namn: Jesper Jens J Skalberg Karlsson
Person ID: 199306180853
Datum: 2021-06-30 11:57
Signerad checksumma: DCB6D55784B8E8E863B1B66612FDB4C13ADA84D8
Namn: Mariette Kathrin Nicander
Person ID: 196002044821
Datum: 2021-06-30 15:04
Signerad checksumma: DCB6D55784B8E8E863B1B66612FDB4C13ADA84D8

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Attestordning

2021-06-30

Protokoll fört vid Förbundsstyrelsemötes konstituerande möte 2021
Datum; måndag den 2021-03-15
Tid: 18:30 – 19:00
Plats: zoom
Bilaga 1, Attest och tecknande av förbundets likvida medel
Närvarande: Jesper Skalberg Karlsson, Andreas Unger, Mariette Nicander, Lena Celion,
Mats Hedström, Rolf Öström, Inger Harlevi, Roger Wärn, Håkan Onsjö, Sara Wilhelmsson
(MQ) Monica Westfält-Nilsson (MSS), Åsa Wackelin (ombudsman)
Frånvarande:, Jimmy Larsson, Adam Rudberg (MUF)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson hälsade samtliga närvarande välkomna
och öppnade mötet

§1

Val av sekreterare samt justerare
Åsa Wackelin valdes till mötets sekreterare, Håkan Onsjö jämte Sara
Wilhelmsson valdes till att justera protokollet

§3

Firmateckning
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson, personnummer: 930618-0853
Samt kassör Roger Wärn, personnummer: 540410-6675
Är firmatecknare gemensamt från och med 2021-03-15 till nästkommande
förbundsstämma om styrelsen inget annat anger under perioden.
Samtliga utbetalningar från förbundets bank- och plusgirokonton ska alltid ske
av två personer i förening. Fullmakt för att förfoga över förbundets likvida medel
innehas av:
Person 1, Jesper Skalberg Karlsson - 930618-0853
Person 2, Roger Wärn - 540410-6675

JSK

ÅW

HO/SW

Attestordning

2021-06-30

Beslut: ordförande Jesper Skalberg Karlsson samt kassör, Roger Wärn är
firmatecknare gemensamt gällande moderata samlingspartiet på Gotland.
Organisationsnummer: 834000-1596 från och med 2021-03-15 tills nästa
förbundsstämma.
Bilaga: Signaturer finns i ”Attest och tecknande av förbundets likvida medel”.

§4

Attestordning
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson, personnummer: 930618-0853
Samt kassör Roger Wärn, personnummer: 540410-6675
Har båda attesträtt från och med 2021-03-15 till nästkommande
förbundsstämma om ej styrelsen beslutar något annat under perioden.
Beslut: Förbundets fakturor attesteras av ordförande samt kassör.

§5

Uppdrag efter stämman
Åsa får i uppdrag att hantera propositionerna 1, 2,4, 5. Proposition 4 och 5 ska
till arbetsstämman som är sista helgen i oktober 2021.
Rolf får i uppdrag att arbeta vidare utifrån de ställningstaganden som gjorts i
proposition 7.
Proposition 3 samt samtliga bifallna motioner skickas till presidiet för beredning.
Styrelsen behandlar presidiets förslag till hantering på styrelsemötet i april.
Åsa Wackelin valdes att vara utbildningsansvarig för gruppen där Andreas
Unger samt Sara Wilhelmsson ingår, efter att Niklas Carlberg avsagt sig
platsen.

§6

Ev. övriga frågor
Mats berättar att han har meddelat valberedningen samt styrelsen för
Norrmoderaterna att han önskar avsäga sig sin plats som ordförande för
Norrmoderaterna. De kommer att kalla till extra årsmöte inom kort.

§7

Mötets avslutande
Ordförande Jesper Skalberg Karlsson tackade samtliga närvarande och
avslutade mötet

JSK

ÅW

HO/SW

Attestordning

2021-06-30

____________________

____________________

Ordförande Jesper Skalberg Karlsson

Sekreterare Åsa Wackelin

___________________

____________________

Justerare Håkan Onsjö

Justerare Sara Wilhelmsson

JSK

ÅW

HO/SW

Datum
2021-06-13 11:42

Ärendenummer
#43730

Sida
1(3)

Inskickat av: Lars Johan Engelbrektsson
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Sverigedemokraterna
Organisationsnummer
802462-0448

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
164068

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
616687

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

0

Lokalkostnader

0

Marknadsföring

126154

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

19869

Material

26362

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

16872

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

141672

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

11792
342721

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-13 11:42

Ärendenummer
#43730

Inskickat av: Lars Johan
Engelbrektsson (Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
438034

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Lars Johan Engelbrektsson
E-postadress
lasse@wisby.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Ordförande

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Michael

Efternamn
Stenberg

E-postadress
michael.stenberg@sd.se

Mobiltelefon
0737384869

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
skanna0962.pdf (118 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Cecilia

Efternamn
Lange Rosen

E-postadress
cflange@gmail.com

Mobiltelefon
0724545734

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-13 11:42

Ärendenummer
#43730

Inskickat av: Lars Johan
Engelbrektsson (Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Lars Johan Engelbrektsson
Person ID: 195904223210
Datum: 2021-06-13 11:32
Signerad checksumma: 79C4A85B0AFDCF518BD8E1E192E363B15CA77BDA
Namn: Carl Björn Michael Stenberg
Person ID: 196305263235
Datum: 2021-06-13 11:34
Signerad checksumma: 79C4A85B0AFDCF518BD8E1E192E363B15CA77BDA
Namn: CECILIA LANGE ROSÉN
Person ID: 198407246225
Datum: 2021-06-13 11:42
Signerad checksumma: 79C4A85B0AFDCF518BD8E1E192E363B15CA77BDA

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-27 18:07

Ärendenummer
#39609

Sida
1(3)

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2020
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska
partiers ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med elegitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Vänsterpartiet
Organisationsnummer
834001-0050

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
206000

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
686135

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

231707

Lokalkostnader

135554

Marknadsföring

40399

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

2496

Material

34191

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

0

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

35540
479887

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-27 18:07

Ärendenummer
#39609

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
412248

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Jörgen Peter Benzler
E-postadress
jorgen.benzler01@gotland.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Utdrag_ur_protokoll_firmatecknare_21.pdf (1,1 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Lars

Efternamn
Åkerlund

E-postadress
halmstad1995@gmail.com

Mobiltelefon
073-6559427

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-27 18:07

Ärendenummer
#39609

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Jörgen Peter Benzler
Person ID: 196409172019
Datum: 2021-04-27 18:05
Signerad checksumma: 5BC8E7B25A5A4F0346D9F2ABF94B773D8EC00CD6
Namn: Lars Folke Åkerlund
Person ID: 195511194655
Datum: 2021-04-27 18:07
Signerad checksumma: 5BC8E7B25A5A4F0346D9F2ABF94B773D8EC00CD6

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 238

Samlad redovisning av partistöd 2020

RS 2021/1301

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Inkomna redovisningar av partistöd för år 2020 godkänns.
• Inkomna redovisningar läggs till handlingarna.
•

Bestämmelser gällande partistöd framgår av 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (KL)
och av Region Gotland beslutade Regler för partistöd.
Av dessa regler framgår att mottagaren av partistöd årligen ska lämna in en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i 4 kap
29 § 1 st. KL. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senaste sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska
bifogas redovisningen.
Redovisningen ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen
blankett. Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller styrelseprotokoll utvisande vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem som av
mottagaren är utsedd till granskare.
För parti som inte lämnar redovisning eller granskningsrapport på ett korrekt sätt kan
fullmäktige besluta att inte verkställa utbetalning av nytt stöd.
För parti som inte lämnar redovisning i rätt tid reduceras partistödet automatiskt med
10 %.
Har redovisning inte lämnats in innan den 1 september trots påminnelse reduceras
partistödet med 100 %.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2020 har inkommit i tid. Åtta (8) av nio (9) partier har redovisat via Region
Gotlands e-tjänst och ett (1) parti har redovisat på en gammal och inaktuell blankett.
Endast två (2) av nio (9) partier har lämnat in samtliga efterfrågade underlag, se
nedan.
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna – Redovisningen (RS 2021/947) har inkommit i
tid men har redovisats på gammal, inaktuell blankett. Inga protokollsutdrag utvisande
behörig firmatecknare eller utsedd granskare har lämnats in.
forts

11 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 238 forts
RS 2021/1301

Centerpartiet – Redovisningen (RS 2021/1026) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har lämnats in,
saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
Feministiskt initiativ – Redovisningen (RS 2021/643) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
Kristdemokraterna - Redovisningen (RS 2021/698) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande vem som utsetts till granskare har
lämnats in, saknas utdrag för vem/vilka som är behöriga firmatecknare.
Liberalerna - Redovisningen (RS 2021/1031) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som utsedd
granskare har lämnats in.
Miljöpartiet de gröna – Redovisningen (RS 2021/1027) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
Moderaterna - Redovisningen (RS 2021/1037) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har lämnats in,
saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
Sverigedemokraterna – Redovisningen (RS 2021/983) har inkommit i tid via
regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har
lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.
Vänsterpartiet – Redovisningen (RS 2021/710) har inkommit i tid via regionens
e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som utsedd
granskare har lämnats in.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

12 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1300
20 september 2021

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Partistöd 2022
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen ska i början av januari 2022 betala ut partistöd inklusive
utbildningsbidrag till partierna med mandat i regionfullmäktige enligt följande.
 Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 489 662 kronor.
 Till Centerpartiet, 1 489 662 kronor.
 Till Feministiskt initiativ, 343 296 kronor.
 Till Kristdemokraterna, 343 296 kronor.
 Till Liberalerna, 414 944 kronor.
 Till Miljöpartiet de gröna, 486 592 kronor.
 Till Moderaterna, 988 127 kronor.
 Till Sverigedemokraterna, 629 887 kronor.
 Till Vänsterpartiet, 701 535 kronor.
2. Regionstyrelsen ska fördela 675 920 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
3. Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.

Ärendet

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
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får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 17 februari 2020 antagit nya regler om partistöd och hur
det ska beräknas. Av dessa framgår att fullmäktige i november månad varje år, i
samband med budgetbeslut, ska besluta att utbetalning av hela partistödet inklusive
utbildningsbidrag ska ske i början av januari nästkommande år.
Förslaget till fördelning av partistöd är en matematisk beräkning av stödbeloppens
storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av
ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödens storlek ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter
RSF/Stab för verkställighet
RSF/KFA för översyn
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 239

Partistöd 2022

RS 2021/1300

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen ska i början av januari 2022 betala ut partistöd inklusive
utbildningsbidrag till partierna med mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 489 662 kronor.
- Till Centerpartiet, 1 489 662 kronor.
- Till Feministiskt initiativ, 343 296 kronor.
- Till Kristdemokraterna, 343 296 kronor.
- Till Liberalerna, 414 944 kronor.
- Till Miljöpartiet de gröna, 486 592 kronor.
- Till Moderaterna, 988 127 kronor.
- Till Sverigedemokraterna, 629 887 kronor.
- Till Vänsterpartiet, 701 535 kronor.

Regionstyrelsen ska fördela 675 920 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
• Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.
•

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 239 forts
RS 2021/1300

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första
och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 17 februari 2020 antagit nya regler om partistöd och hur
det ska beräknas. Av dessa framgår att fullmäktige i november månad varje år, i
samband med budgetbeslut, ska besluta att utbetalning av hela partistödet inklusive
utbildningsbidrag ska ske i början av januari nästkommande år.
Förslaget till fördelning av partistöd är en matematisk beräkning av stödbeloppens
storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av
ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödens storlek ska
göras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1290
20 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag miljö- och byggnämnden för stödåtgärder till
näringslivet med anledning av coronapandemin
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•

Tilläggsanslag på 2 050 000 kronor medges som kompensation för uteblivna
intäkter för efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
Tilläggsanslag på 65 000 kronor medges avseende kostnadsfri digital
alkoholutbildning (AAS) för företag.
Tilläggsanslag på 2 100 000 kronor medges som kompensation för begränsade
kontroller och tillsyn under 2021.
Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 4 215 000 kronor
för stödåtgärder som genomförts enligt regionfullmäktiges beslut (RF § 61 2021-0426) om fortsatta stödåtgärder riktade till näringslivet med anledning av
coronapandemin.
Följande åtgärder berör miljö- och byggnämndens ansvarsområde:
•
•
•

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021
Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen
under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020

Beslutet att inte fakturera någon avgift för alkoholtillsyn under 2021 medför ett
intäktsbortfall på 2 050 000 kronor för miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggnämnden anordnade en för företagen kostnadsfri digital
alkoholutbildning (AAS) i juni. Ett fåtal företagare har tidigare under året hänvisats
till utbildning i Stockholm stads regi där de fick delta kostnadsfritt. Tilläggsanslag
begärs med 65 000 kronor för kostnader i samband med utbildningarna.
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Begränsade kontroller och tillsyn har medfört ett stort intäktsbortfall då flera typer
av kontroller inte genomförts enligt plan. Planeringen och prioriteringen av
livsmedelskontrollen gjorts om helt. Endast de mest prioriterade
livsmedelskontrollerna
har genomförts. En bedömning är ett intäktsbortfall på 1 500 000 kronor för helåret
2021.
Begränsade kontroller inom lantbruk bedöms medföra ett intäktsbortfall på cirka
500 000 kronor. Inom miljöskydd beräknas ytterligare 100 000 kronor i
intäktsbortfall.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att miljö- och byggnämnden beviljas
tilläggsanslag på sammanlagt 4 215 000 kronor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 4 215 000 kronor
beviljas till miljö- och byggnämnden. Nämnden begär nu tilläggsanslag enligt
regionfullmäktiges uppmaning till följd av beslutet om stödåtgärder till näringslivet
med anledning av coronapandemin.
Det budgeterade resultatet påverkas och blir 4,2 miljoner kronor lägre.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska ett tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2021-09-16 § 174

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

MBN § 174

MBN § 174

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021
med anledning av Coronapandemin

MBN 2021/1951
AU § 226

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verkställa föreslagna stödåtgärder
enligt Regionstyrelsens beslut § 78 2021-03-24.
2. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 2 050 000
kr som kompensation för uteblivna intäkter för efterskänkning av avgiften för
alkoholtillsyn under 2021.
3. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 65 000 kr
avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag.
4. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 2 100 000
kr som kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under 2021.
Paragrafen justeras omedelbart.

Regionstyrelsen har i beslut § 78 2021-03-24 föreslagit fortsatta stödåtgärder riktade
till näringslivet 2021 med anledning av Coronapandemin.
Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Regionstyrelsens nya beslut är en fortsättning på detta och är till
del en förlängning av föregående års åtgärder. Beslutet innefattar åtgärder som är
fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt
tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som
berör dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.
Följande åtgärder enligt Regionstyrelsens beslut berör miljö- och byggnämndens
ansvarsområde:
-

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. Kostnad 2 050 000 kr.

-

Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera
tillfällen under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler
anställningsbara. Kostnad 65 000 kr.

-

Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020 med utebliven
intäkt som följd. Kostnad 2 100 000 kr.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

MBN § 174

Bedömning

Regionstyrelsens beslut om att inte fakturera någon avgift för alkoholtillsyn under
2021 medför ett intäktsbortfall om 2 050 000 kr för miljö- och byggnämnden och
kompensation i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Miljö- och byggnämnden anordnade kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för
företagen i juni och ett fåtal intresserade tidigare under våren har hänvisats till
Stockholms stads digitala utbildning för att där kunna delta kostnadsfritt. Kostnader
som uppstått genom Regionstyrelsens beslut uppgår till 65 000 kr och kompensation
i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Regionstyrelsens beslut om att begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell
som 2020 har medfört ett stort intäktsbortfall då livsmedelskontrollen inte har
kunnat genomföras enligt plan. På grund av pandemin har planeringen och
prioriteringen av kontrollen fått göras om helt. Stor hänsyn har tagits till
verksamheterna och stor vikt har lagts vid att kunna säkra en trygg arbetsmiljö för
medarbetarna. Endast de mest prioriterade livsmedelskontrollerna har genomförts.
Det är svårt att uppskatta intäktsbortfallet då vi inte vet i vilken mån planerad
kontroll i sin tur skulle ha genererat uppföljande kontroll, vilket skulle ha skapat
ytterligare intäkter. Uppskattningsvis har vi ett intäktsbortfall på cirka 1 000 000 kr
fram till och med juli månad och gissningsvis 1 500 000 kr för helåret 2021.
Kompensation i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Det är ett stort intäktstapp, 500 000 kr, även inom lantbruk, där det oftast behövs
platsbesök. Detta har inte varit möjligt på samma sätt som normalt. Inom miljöskydd
är det ytterligare intäktsbortfall om 100 000 kr. Kompensation i form av
tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Vi kommer dock ha lite högre intäkter på hälsoskydd, där vi har kunnat göra bra
digital tillsyn.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Andreas Larsson, enhetschef tillsammans med Mattias
Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig till arbetsutskottets
bedömning.
Yrkande
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
1. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verkställa föreslagna stödåtgärder enligt
Regionstyrelsens beslut § 78 2021-03-24.
2. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 2 050 000 kr
som kompensation för uteblivna intäkter för efterskänkning av avgiften för
alkoholtillsyn under 2021.
3. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 65 000 kr
avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

MBN § 174

4. Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 2 100 000 kr
som kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under 2021.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-25
Skickas till
LK ekonomi och styrning
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2021/1951
25 augusti 2021

Elena Stepanova

Miljö- och byggnämnden

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021 med anledning av
Coronapandemin
Förslag till beslut

1
2
3
4

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att verkställa föreslagna stödåtgärder
enligt Regionstyrelsens beslut § 78 2021-03-24.
Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om
2 050 000 kr som kompensation för uteblivna intäkter för efterskänkning av
avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 65 000
kr avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag.
Miljö- och byggnämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om
2 100 000 kr som kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under
2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har i beslut § 78 2021-03-24 föreslagit fortsatta stödåtgärder riktade
till näringslivet 2021 med anledning av Coronapandemin.
Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Regionstyrelsens nya beslut är en fortsättning på detta och är till
del en förlängning av föregående års åtgärder. Beslutet innefattar åtgärder som är
fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt
tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som
berör dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.
Följande åtgärder enligt Regionstyrelsens beslut berör miljö- och byggnämndens
ansvarsområde:
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Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. Kostnad 2 050 000 kr.



Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera
tillfällen under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler
anställningsbara. Kostnad 65 000 kr.



Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020 med utebliven
intäkt som följd. Kostnad 2 100 000 kr.

Bedömning

Regionstyrelsens beslut om att inte fakturera någon avgift för alkoholtillsyn under
2021 medför ett intäktsbortfall om 2 050 000 kr för miljö- och byggnämnden och
kompensation i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Miljö- och byggnämnden anordnade kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för
företagen i juni och ett fåtal intresserade tidigare under våren har hänvisats till
Stockholms stads digitala utbildning för att där kunna delta kostnadsfritt. Kostnader
som uppstått genom Regionstyrelsens beslut uppgår till 65 000 kr och kompensation
i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Regionstyrelsens beslut om att begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell
som 2020 har medfört ett stort intäktsbortfall då livsmedelskontrollen inte har
kunnat genomföras enligt plan. På grund av pandemin har planeringen och
prioriteringen av kontrollen fått göras om helt. Stor hänsyn har tagits till
verksamheterna och stor vikt har lagts vid att kunna säkra en trygg arbetsmiljö för
medarbetarna. Endast de mest prioriterade livsmedelskontrollerna har genomförts.
Det är svårt att uppskatta intäktsbortfallet då vi inte vet i vilken mån planerad
kontroll i sin tur skulle ha genererat uppföljande kontroll, vilket skulle ha skapat
ytterligare intäkter. Uppskattningsvis har vi ett intäktsbortfall på cirka 1 000 000 kr
fram till och med juli månad och gissningsvis 1 500 000 kr för helåret 2021.
Kompensation i form av tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Det är ett stort intäktstapp, 500 000 kr, även inom lantbruk, där det oftast behövs
platsbesök. Detta har inte varit möjligt på samma sätt som normalt. Inom miljöskydd
är det ytterligare intäktsbortfall om 100 000 kr. Kompensation i form av
tilläggsanslag bedöms vara nödvändigt med samma belopp.
Vi kommer dock ha lite högre intäkter på hälsoskydd, där vi har kunnat göra bra
digital tillsyn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-25

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
LK ekonomi och styrning
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 240

Tilläggsanslag. Miljö- och byggnämnden för
stödåtgärder till näringslivet med anledning
av Coronapandemin

RS 2021/1290

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tilläggsanslag på 2 050 000 kronor medges som kompensation för uteblivna
intäkter för efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
• Tilläggsanslag på 65 000 kronor medges avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag.
• Tilläggsanslag på 2 100 000 kronor medges som kompensation för begränsade
kontroller och tillsyn under 2021.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

Miljö- och byggnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 4 215 000 kronor
för stödåtgärder som genomförts enligt regionfullmäktiges beslut (RF § 61 2021-0426) om fortsatta stödåtgärder riktade till näringslivet med anledning av Coronapandemin.
Följande åtgärder berör miljö- och byggnämndens ansvarsområde:
-

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen
under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020.

Beslutet att inte fakturera någon avgift för alkoholtillsyn under 2021 medför ett
intäktsbortfall på 2 050 000 kronor för miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggnämnden anordnade en för företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) i juni. Ett fåtal företagare har tidigare under året hänvisats till
utbildning i Stockholm stads regi där de fick delta kostnadsfritt. Tilläggsanslag begärs
med 65 000 kronor för kostnader i samband med utbildningarna.
Begränsade kontroller och tillsyn har medfört ett stort intäktsbortfall då flera typer
av kontroller inte genomförts enligt plan. Planeringen och prioriteringen av livsmedelskontrollen gjorts om helt. Endast de mest prioriterade livsmedelskontrollerna har
genomförts. En bedömning är ett intäktsbortfall på 1 500 000 kronor för helåret 2021.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 240 forts
RS 2021/1290

Begränsade kontroller inom lantbruk bedöms medföra ett intäktsbortfall på cirka
500 000 kronor. Inom miljöskydd beräknas ytterligare 100 000 kronor i intäktsbortfall.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 4 215 000 kronor beviljas
till miljö- och byggnämnden. Nämnden begär nu tilläggsanslag enligt regionfullmäktiges uppmaning till följd av beslutet om stödåtgärder till näringslivet med
anledning av coronapandemin.
Det budgeterade resultatet påverkas och blir 4,2 miljoner kronor lägre.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska ett tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2021-09-16, § 174
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/980
10 september 2021

Regionstyrelsen

Uppföljning av Region Gotlands hantering av Coronapandemin
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen (maj 2022)
återrapportera åtgärdspunkterna från Rambollsrapporten. Särskild vikt ska läggas
vid folkhälsoområdet.
Regionstyrelseförvaltningen får också i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen (maj 2022) med förslag på ett upplägg för att genomföra en
uppföljning med en bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det
gotländska samhället.

Sammanfattning

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomförde ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
På regionstyrelsen (2021-05-26 §171) gavs en delrapportering utifrån rapporten.
Detta kring styrkor såväl som utvecklingsområden. Koncernledningsgruppen har
påbörjat arbetet med att analysera och bearbeta de punkter som lyfts fram. En slutlig
avrapportering var tänkt att ske vid budgetavstämningen (okt 2021). Då var även
tanken att presentera ett förslag på upplägg för att genomföra en uppföljning med en
bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället.
Bedömning

Att redan till höstens budgetavstämning slutrapportera och ha ett förslag på ett
upplägg för att genomföra en genomarbetad analys, då vi fortfarande är mitt i
pandemin, kommer att bli svårt. En mer rimlig tidshorisont är till budgetberedningen
i maj 2022.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 241

Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Coronapandemin

RS 2020/980

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2022
återrapportera åtgärdspunkterna från Rambollrapporten. Särskild vikt ska läggas
vid folkhälsoområdet.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen
2022 med förslag på ett upplägg för att genomföra en uppföljning med en bredare
samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället samt de
lärdomar som dragits.
•

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomförde ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
På regionstyrelsen 2021-05-26, § 171 gavs en delrapportering utifrån rapporten.
Detta kring styrkor såväl som utvecklingsområden. Koncernledningsgruppen har
påbörjat arbetet med att analysera och bearbeta de punkter som lyfts fram. En slutlig
avrapportering var tänkt att ske vid budgetavstämningen (okt 2021). Då var även
tanken att presentera ett förslag på upplägg för att genomföra en uppföljning med en
bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället.
Under pågående pandemi är det svårt att redan till höstens budgetavstämning
slutrapportera och ha ett förslag på ett upplägg för att genomföra en genomarbetad
analys. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att detta görs till budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/113
14 september 2021

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som
arbetade mellan första december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag
var att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig
ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och
arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga
samverkansstrukturer föreslås, internt och externt. Utredarens rapport
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar” färdigställdes i slutet av mars 2021
och utmynnade i fem förslag till beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med
budgetberedningen våren 2021.
Ett av besluten i regionstyrelsen var att förslaget att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förhoppningen var att åter kunna presentera ärendet till budgetavstämningen hösten
2021 men berörda nämnder begär ytterligare svarstid. Socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden räknar med att ha ett utkast från en nämndgemensam
arbetsgrupp till årsskiftet och ett färdigt förslag i tid till budgetberedning 2022.
Bedömning

Nämnderna uttrycker behov av ytterligare tid för att svara på remiss och förankra
frågan i respektive förvaltning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att nämndernas
önskan är rimlig och att leveransen förskjuts till budgetberedningen 2022.
Förskjuten leverans bedöms inte ha någon negativ påverkan på relevanta
tvärperspektiv.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/113

Beslutsunderlag

RS §161, 2021-05-26

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 242

Uppdrag. Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
• Ärendet återrapporteras vid budgetberedningen 2022.
•

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som
arbetade mellan första december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag
var att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning
för regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
föreslås, internt och externt. Utredarens rapport ”Arbetsmarknadspolitik för framtida
utmaningar” färdigställdes i slutet av mars 2021 och utmynnade i fem förslag till
beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med budgetberedningen våren 2021.
Ett av besluten i regionstyrelsen var att förslaget att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förhoppningen var att åter kunna presentera ärendet till budgetavstämningen hösten
2021 men berörda nämnder begär ytterligare svarstid. Socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden räknar med att ha ett utkast från en nämndgemensam
arbetsgrupp till årsskiftet och ett färdigt förslag i tid till budgetberedning 2022.
Nämnderna uttrycker behov av ytterligare tid för att svara på remiss och förankra
frågan i respektive förvaltning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att nämndernas
önskan är rimlig och att leveransen förskjuts till budgetberedningen 2022.
Förskjuten leverans bedöms inte ha någon negativ påverkan på relevanta
tvärperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende BUN 2018/962
21 september 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Regionstyrelsen

Alléskolan, statusrapport september 2021
Förslag till beslut

•

Att informationen tas emot.

Sammanfattning och nuläge

Ändrat projektdirektiv
I förstudien framkom många tekniska svårigheter kring lösningar för att anpassa
stommen i befintlig byggnad. Orsakerna var flera men i huvudsak handlade det om
möjligheter till tekniska installationer (främst ventilation) samt möjligheterna till
förändringar i befintlig byggnad såsom håltagning och rivning av bärande delar. Även
stora svårigheter rörande hur kraft från takkonstruktionen kan tas upp i befintlig
byggnad fanns med i bedömningen.
Projektdirektivet har därför under utredningstiden ändrats till att projektet
genomförs som en totalentreprenad som innefattar rivning av befintlig
byggnad och nybyggnation av skolan.
Positiva konsekvenser av nybyggnation och totalentreprenad
· En ny byggnad ger en friare placering på tomten.
· Den pedagogiska lösningen kan optimeras utan begränsningar i dagens
byggnad.
·

Entreprenören kan själv välja stomsystem vid totalentreprenad. Detta gör att
de kan jobba med sina egna inarbetade system.

·

Enbart nybyggnad, d.v.s. ett enda byggsätt för hela entreprenaden vilket ger
en mer rationell produktion.

·

Nybyggnad är positivt för drift, underhåll samt energiförbrukning.

En beställning lämnades in till projektkontoret som med stöd av det underlag som
tagits fram och beslut som fattats bytte inriktning på studien till en nybyggnation och
totalentreprenad av skolan.
Projektet är i granskningsfas. Samtliga rambeskrivningar har levererats för
granskning. Efter slutgranskning skall handlingarna stämplas som
förfrågningsunderlag.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

Beräknad kostnad och beviljade medel
I samband med regionfullmäktiges beslut juni 2021 har ytterligare medel beviljats om
totalt 140 miljoner kronor, vilket framgår av investeringsplanen. Detta motsvarar
nuvarande totalkostnad för den nya Alléskolan och innefattar också utredningar som
från början inte fanns med i uppdraget, såsom möjligheten till uthyrning av lokaler,
trafiklösning, tillagningskök, med mera. Projektet har även tagit kostnader för externa
konsulter för geotekniska undersökningar av marken och undersökningar av
armering och betong i befintlig byggnad.
Beräknad inflyttning
För att genomföra rivning och nybyggnation behöver skolans verksamhet evakueras
till paviljongerna som nu färdigställs på Södervärnskolan. Inflyttning kan ske efter att
Södervärnskolans elever har lämnat paviljongerna. Detta bör enligt tidplan för
ventilationsprojektet på Södervärnskolan kunna ske under sommaren 2022.
Rivningsarbeten och nybyggnation av Alléskolan beräknas då kunna starta vid samma
tid och invigning av den nya Alléskolan kan då ske till höstterminen 2024.
Rivningslov är inlämnat.
Bakgrund

En fördjupad förstudie initierades för renovering och nybyggnation av Alléskolan
enligt Regionfullmäktiges beslut i ärende 16, 2019-06-17.
Som underlag finns den genomförda förstudien utförd av Teknikförvaltningen
(TKF) samt de redogörelser som gjorts avseende pedagogiska vinster, beräknade
behov av grundskolelokaler samt den strategiska lokalplaneringen med strategisk
budget.
Som underlag fanns den förstudie och kostnadsuppskattning som gjordes under
våren 2019. Totalkostnaden bedömdes då till 82 mnkr. Förstudien gav även svar på
vilka möjliga lösningar och placeringar som detaljplanen tillåter och innefattade då en
totalrenovering av den gamla skolan och en fristående modulbyggnad.
Under projektets gång har det framkommit ett antal kostnadsdrivande faktorer.
BUN beviljades därför tilläggsanslag motsvarande 38 mnkr vilket byggde på en
uppskattad totalkostnad om 120 mnkr.
De kostnadsdrivande faktorer som identifierats är


Region Gotlands energikrav på nybyggnation som överstiger boverkets
normer. (Ca 40kWh/m2 jämfört med ca 100 kWh/m2 i vår del av riket)



Krav på tillagningskök enligt Regionstyrelseförvaltningens riktlinjer baserat
på elevantal. Detta krav finns inte från Barn- och utbildningsnämnden.
Tidigare har Alléskolan endast haft uppvärmningskök och fått mat från
Wisbygymnasiet



Önskemål från verksamheten att den nya och den gamla byggnaden skulle
dockas ihop till en byggnad.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 243

Uppdrag. Statusrapport Alléskolan

RS 2019/954

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

En fördjupad förstudie initierades för renovering och nybyggnation av Alléskolan
enligt regionfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 185.
Som underlag finns den genomförda förstudien utförd av teknikförvaltningen (TKF)
samt de redogörelser som gjorts avseende pedagogiska vinster, beräknade behov av
grundskolelokaler samt den strategiska lokalplaneringen med strategisk budget.
Som underlag fanns den förstudie och kostnadsuppskattning som gjordes under
våren 2019. Totalkostnaden bedömdes då till 82 mnkr. Förstudien gav även svar på
vilka möjliga lösningar och placeringar som detaljplanen tillåter och innefattade då en
totalrenovering av den gamla skolan och en fristående modulbyggnad.
Under projektets gång har det framkommit ett antal kostnadsdrivande faktorer.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beviljades därför tilläggsanslag motsvarande
38 mnkr vilket byggde på en uppskattad totalkostnad om 120 mnkr.
De kostnadsdrivande faktorer som identifierats är:
Region Gotlands energikrav på nybyggnation som överstiger boverkets normer.
(Ca 40 kWh/m2 jämfört med ca 100 kWh/m2 i vår del av riket)
Krav på tillagningskök enligt regionstyrelseförvaltningens riktlinjer baserat på
elevantal. Detta krav finns inte från barn- och utbildningsnämnden. Tidigare har
Alléskolan endast haft uppvärmningskök och fått mat från Wisbygymnasiet
Önskemål från verksamheten att den nya och den gamla byggnaden skulle dockas
ihop till en byggnad.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förslag
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2021-09-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

SON § 137

Information. Statusrapport och uppdatering
av investeringsbudgeten för korttidsboende
Korpen

SON 2020/248
SON/AU § 88

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen och sänder den vidare till
regionfullmäktige.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 281, att socialnämnden löpande, vid
budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt
korttidsboende på Korpen pågår, ska återkomma med statusrapport och uppdatering
av investeringsbudgeten.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet och berättar att arbetet går enligt
plan. Entreprenaden bedömer att de klarar det inom utsatt tid. Socialförvaltningen
ska ta över lokalen under kvartal 2, 2022.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägg att paragrafen ska justeras omedelbart.
Skickas till
Regionfullmäktige, via registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 244

Uppdrag. Statusrapport Korttidsenhet
Korpen

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade, 2019-11-18, § 281 att socialnämnden löpande vid
budgetberedning och budgetavstämning, under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, ska återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten. Socialnämnden informeras om att arbetet går enligt plan och
att byggnationen färdigställs inom utsatt tid. Socialförvaltningen ska ta över lokalen
under kvartal 2, 2022.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2021-09-16, § 137
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 169

TN § 169

Uppdrag trafiklösning för oskyddade
trafikanter kryssningskaj

TN 2021/2257
TN AU § 151

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna informationen.

Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (RF § 85) att tekniska nämnden får i
uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25
miljoner kronor som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på
tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.
Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på
en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier
för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.
När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för
alternativet att tas fram.
Bedömning

Med anledning av att tiden från beslut i RF den 21 juni 2021 till deadline för tekniska
nämnden är knapp samt att ett projekt som berör detta planerats att pågå till
årsskiftet 2021/2022 kan teknikförvaltningen för närvarande inte redovisa en
detaljerad budget för en föreslagen åtgärd.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om
tilläggsanslag i RF när förslag för en permanent lösning finns framtagen.
Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning
till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de
kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av projektledare Per Östman via länk.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 169

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna informationen.
Beslutsunderlag

RF 2021-06-21 §58
Tjänsteskrivelse 2021-08-16
Skickas till
Regionfullmäktige ref RS 2021/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2257
16 augusti 2021

Klicka här för att ange text.

Tekniska nämnden

Uppdrag trafiklösning för oskyddade trafikanter kryssningskaj
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna informationen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (RF § 85) att tekniska nämnden får i
uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25
miljoner kronor som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på
tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.
Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på
en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier
för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.
När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för
alternativet att tas fram.
Bedömning

Med anledning av att tiden från beslut i RF den 21 juni 2021 till deadline för TN är
knapp samt att ett projekt som berör detta planerats att pågå till årsskiftet 2021/2022
kan teknikförvaltningen för närvarande inte redovisa en detaljerad budget för en
föreslagen åtgärd.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om
tilläggsanslag i RF när förslag för en permanent lösning finns framtagen.
Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2257

Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de
kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.
Beslutsunderlag

RF 2021-06-21 §58
Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 245

Uppdrag. Trafiklösning för kryssningskajen

RS 2021/1085

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 85 att tekniska nämnden får i uppdrag att
återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25 miljoner kronor
som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på
tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.
Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på
en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier
för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.
När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för
alternativet att tas fram.
Med anledning av att tiden från beslut i regionfullmäktige den 21 juni 2021 till
deadline för tekniska nämnden är knapp samt att ett projekt som berör detta
planerats att pågå till årsskiftet 2021/2022 kan teknikförvaltningen för närvarande
inte redovisa en detaljerad budget för en föreslagen åtgärd.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om
tilläggsanslag i regionfullmäktige när förslag för en permanent lösning finns
framtagen.
Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning
till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de
kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 245 forts
RS 2021/1085
Ärendets behandling under mötet

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

Teknikförvaltningen 2021-08-16
Tekniska nämnden 2021-09-15, § 169
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 168

TN § 168

Uppdrag kommentera budget

TN 2021/2257
TN AU § 150

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avrapportering av uppdrag till
budgetavstämningen 2021 avseende investeringar inom Teknikförvaltningen
2021.
 Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med att komplettera investeringar 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan
(RF 2021-06-21, §85).
I samband med delårsrapportering med prognos för investeringar 2021 har
kompletterande informationsinsamling gjorts i syfte att förklara varför budgetmedel
inte kommer att ianspråktas under 2021 eller 2022. En sammanställning i form av en
bilaga till denna tjänsteskrivelse kommer att skickas som avrapportering av uppdraget
senast den 16 september till regionstyrelseförvaltningen.
Bifogad sammanställning avser investeringsprojekt exklusive investeringsprojekt
kopplade till exploateringsprojekt. Den totala budgeten för dessa projekt uppgår
2021 till 687 miljoner kronor. Av dessa beräknas 375 miljoner kronor utbetalas under
2021 och 285 miljoner kronor under 2022. 27 miljoner kommer inte att förbrukas
vare sig i år eller nästa år. Teknikförvaltningens investeringsverksamhet är
omfattande och rör sig om allt från enklare anskaffning av utrustning till uppförande
av stora byggnader och VA-system. Komplexiteten i de aktiviteter som krävs för de
större projekten leder ibland till förseningar, fördyringar eller behov av att välja andra
lösningar än de som först planerats. Ofta budgeteras och överförs budget för hela
projektet vid projektstart trots att projekt ofta pågår under flera år.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att redovisningen ger en god bild av planerat
ianspråktagande av 2021 års investeringsmedel och förklaring till varför samtliga
medel inte kommer att förbrukas.
Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys – sammanställningen är en redovisning som inte
innebär förändrade ekonomiska förutsättningar för förvaltningen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 168

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner avrapportering av uppdrag till budgetavstämningen
2021 avseende investeringar inom Teknikförvaltningen 2021.
Beslutsunderlag

RF protokoll 2021-06-21, §85
Tjänsteskrivelse 2021-09-13
Bilaga till tjänsteskrivelse med sammanställning investeringar 2021 per projekttyp
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2021/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2257
13 september 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Avrapportering av uppdrag till budgetavstämning 2021
avseende tekniska nämndens investeringar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avrapportering av uppdrag till
budgetavstämningen 2021 avseende investeringar inom Teknikförvaltningen
2021.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med att komplettera investeringar 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan
(RF 2021-06-21, §85).
I samband med delårsrapportering med prognos för investeringar 2021 har
kompletterande informationsinsamling gjorts i syfte att förklara varför budgetmedel
inte kommer att ianspråktas under 2021 eller 2022. En sammanställning i form av en
bilaga till denna tjänsteskrivelse kommer att skickas som avrapportering av uppdraget
senast den 16 september till regionstyrelseförvaltningen.
Bifogad sammanställning avser investeringsprojekt exklusive investeringsprojekt
kopplade till exploateringsprojekt. Den totala budgeten för dessa projekt uppgår
2021 till 687 miljoner kronor. Av dessa beräknas 375 miljoner kronor utbetalas under
2021 och 285 miljoner kronor under 2022. 27 miljoner kommer inte att förbrukas
vare sig i år eller nästa år. Teknikförvaltningens investeringsverksamhet är
omfattande och rör sig om allt från enklare anskaffning av utrustning till uppförande
av stora byggnader och VA-system. Komplexiteten i de aktiviteter som krävs för de
större projekten leder ibland till förseningar, fördyringar eller behov av att välja andra
lösningar än de som först planerats. Ofta budgeteras och överförs budget för hela
projektet vid projektstart trots att projekt ofta pågår under flera år.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att redovisningen ger en god bild av planerat
ianspråktagande av 2021 års investeringsmedel och förklaring till varför samtliga
medel inte kommer att förbrukas.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2257

Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys – sammanställningen är en redovisning som inte
innebär förändrade ekonomiska förutsättningar för förvaltningen.
Beslutsunderlag

RF protokoll 2021-06-21, §85
Tjänsteskrivelse 2021-09-13
Bilaga till tjänsteskrivelse med sammanställning investeringar 2021 per projekttyp

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga till TKF tjänsteskrivelse TN 2021/2257 Avrapportering av uppdrag till budgetavstämning 2021 avseende tekniska nämndens investeringar
Projektbeställare

Projekttyp

Investeringsbudget 2021

Avfallsavdelningen

Avfallsverksamhet

33 461

33 261

10 425

1 013

22 023

Avfallsavdelningen,
projekt genomförs av
projektavdelningen

Byggprojekt som
finansieras från andra
avdelningar inom TKF

27 770

13 770

13 975

-13 835

40

FFA

Fastighetsägaransvar/PU

47 612

-2 388

54 700

0

-7 088

Budgetöverskridande beror på fördyringar i vissa projekt samt
att projekt utökas med verksamhetsanpassningar.

FFA

Ventilationsåtgärder

21 480

6 480

3 500

16 000

-1 980

Det stora Södervärnsprojektet står för den största andelen.
Projektet har försenats till följd av bygglovsprocessen och
upphandling.

FFA

Verksamhetsanpassning
av lokaler som finansieras
av andra förvaltningar

16 490

15 142

9 540

7 461

-511

Pågående projekt beräknas förbruka mer medel än vad som
nu finns i budget. Medel ska ännu överföras från andra
förvaltningar.

FFA

Övrigt FFA

18 989

7 489

10 396

8 548

45

FFA, projekt
genomförs av
projektavdelningen

Byggprojekt som
finansieras från andra
förvaltningar

207 593

94 926

156 425

62 466

11 278

För några projekt har utbetalningsprognos gjorts som
överstiger överförd budget medans andra projekt har
förskjutits i tiden av olika skäl trots att budget redan har
överförts. Den initiala kostnadsindikationen som budgeten
ofta baseras på kan avvika från faktisk kostnad när
projektering är genomförd och anbud inkommit.

Försörjningsavdelningen

Försörjningsverksamhet

1 850

0

350

0

1 500

Oförbrukade medel avser investering i paternosterverk som
inte kommer genomföras.

Gata-/parkavdelningen

Drift gator, parker

17 738

38

16 538

0

1 200

Oförbrukade medel avser pott för maskinanskaffning där
leveransproblem av beställda maskiner innebär förskjutning
till 2022.

Varav
kompletteringsbudget

Utbetalningsprognos 2021

Utbetalningsprognos 2022

Oförbrukade
medel

Kommentar oförbrukade medel

Medel har omdisponerats till projekt hos projektavd. avseende
Slite deponi. Genomlysning har gjorts av hur framtidens ÅVCverksamhet ska se ut. Omtag kring ÅVC-investeringar och
avfallsplan behövs för att beräkna investeringsbehoven.
Avser sorteringsyta och deponiceller på Slite deponi. Slutförs
under 2022.

Bilaga till TKF tjänsteskrivelse TN 2021/2257 Avrapportering av uppdrag till budgetavstämning 2021 avseende tekniska nämndens investeringar
Projektbeställare

Projekttyp

Hamnavdelningen

Hamnverksamhet

Mark- & trafikavdelningen

Kollektivtrafik

Mark- & trafikavdelningen

Utveckling trafik, parker o
dyl.

TKF ledning

TKF övrigt (IT, inredning)

VA-avdelningen

Investeringsbudget 2021

Varav
kompletteringsbudget

Utbetalningsprognos 2021

Utbetalningsprognos 2022

Oförbrukade
medel

Kommentar oförbrukade medel

30 056

18 556

16 568

12 488

1 000

Oförbrukade medel avser projekt renovering vågbrytare
Fårösund.

7 765

6 655

700

3 995

3 070

Kvarvarande medel avser nytt biljettsystem kommer inte att
förbrukas.

49 221

42 221

6 445

43 322

0

Samtliga budgeterade projekt beräknas vara slutförda under
2022. Tidigare investeringsstopp har resulterat i stor
kompletteringsbudget.

300

0

300

0

0

Avloppsreningsverk

12 500

6 928

0

12 500

0

VA-avdelningen,
projekt genomförs av
projekt-avdelningen

Avloppsreningsverk

10 620

3 112

5 200

6 000

-580

VA-avdelningen

Ledningsutbyggnad VA

35 943

29 530

17 000

18 943

0

VA-avdelningen,
projekt genomförs av
projekt-avdelningen

Ledningsutbyggnad VA

5 578

228

0

5 000

578

VA-avdelningen

Maskiner och fordon VA

1 175

-1 325

285

-890

0

VA-avdelningen

Ombyggnad avloppsreningsverk

8 379

6 379

3 000

5 379

0

VA-avdelningen

Ombyggnad vattenverk

8 977

-3 023

8 900

77

0

VA-avdelningen

Reinvesteringar VAanläggningar

24 281

33 146

18 000

6 281

0

VA-avdelningen

Sanering VA-ledningsnät

14 947

-1 053

13 000

1 947

0

Bilaga till TKF tjänsteskrivelse TN 2021/2257 Avrapportering av uppdrag till budgetavstämning 2021 avseende tekniska nämndens investeringar
Projektbeställare

Projekttyp

VA-avdelningen

Vattenverk

TOTALT

Investeringsbudget 2021

Varav
kompletteringsbudget

Utbetalningsprognos 2021

Utbetalningsprognos 2022

Oförbrukade
medel

83 855

7 458

9 773

58 519

15 563

686 580

317 530

375 020

284 644

26 916

Kommentar oförbrukade medel

Projektet Garda-Ljugarn vattenledning har försenats p.g.a.
omprojektering till följd av att markavtal inte kunnat lösas.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 246

Uppdrag. Tekniska nämndens kommentar till
investeringar med fokus på kompletteringsbudget och plan

RS 2021/1086

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med att komplettera investeringar 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan
(RF 2021-06-21, § 85).
I samband med delårsrapportering med prognos för investeringar 2021 har
kompletterande informationsinsamling gjorts i syfte att förklara varför budgetmedel
inte kommer att tas i anspråk under 2021 eller 2022. En sammanställning i form av
en bilaga till denna tjänsteskrivelse kommer att skickas som avrapportering av
uppdraget senast den 16 september till regionstyrelseförvaltningen.
Bifogad sammanställning avser investeringsprojekt exklusive investeringsprojekt
kopplade till exploateringsprojekt. Den totala budgeten för dessa projekt uppgår 2021
till 687 miljoner kronor. Av dessa beräknas 375 miljoner kronor utbetalas under 2021
och 285 miljoner kronor under 2022. 27 miljoner kommer inte att förbrukas vare sig i
år eller nästa år. Teknikförvaltningens investeringsverksamhet är omfattande och rör
sig om allt från enklare anskaffning av utrustning till uppförande av stora byggnader
och VA-system. Komplexiteten i de aktiviteter som krävs för de större projekten leder
ibland till förseningar, ökade kostnader eller behov av att välja andra lösningar än de
som först planerats. Ofta budgeteras och överförs budget för hela projektet vid
projektstart trots att projekt ofta pågår under flera år.
Teknikförvaltningens bedömning är att redovisningen ger en god bild av 2021 års
investeringsmedel och förklaring till varför samtliga medel inte kommer att
förbrukas.
Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys – sammanställningen är en redovisning som inte
innebär förändrade ekonomiska förutsättningar för förvaltningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 246 forts
RS 2021/1086
Ärendets behandling under mötet

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

Teknikförvaltningen 2021-09-13
Tekniska nämnden 2021-09-15, § 168
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

SON § 138

Redovisning av uppdrag. RF § 85
Konsekvenser av äldreomsorgspengar för
hyreskostnader för Tingsbrogården

SON 2021/6
SON/AU § 89

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till regionfullmäktige.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården. (RF 2021-06-21, §85).
Socialförvaltningen antar att nämnda äldreomsorgspengar avser riktade statsbidrag. I
dagsläget finns två olika statsbidrag som skulle kunna användas för att minska
investeringsutgifterna när det byggs äldreboenden:
 Statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer (stärkt äldreomsorg).
 Statsbidrag för ökade möjligheter till tryggt boende för äldre (investeringsstöd för
att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder
på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år).
Det första statsbidraget för att stärka äldreomsorgen ger socialförvaltningen ett
tillskott om cirka 29 miljoner kronor per år. Dessa medel måste 2022 främst
användas för att finansiera pågående kompetensutveckling. För satsning på
kompetensutveckling, äldrelyftet, får socialförvaltningen statsbidrag med cirka 25
miljoner kronor år 2021. Dock minskar detta statsbidrag avsevärt år 2022 trots att
denna kompetensutveckling pågår även 2022. Kompetensutveckling är den enskilt
viktigaste satsningen inom äldreomsorgen.
Vad gäller det andra statsbidraget, som avser investeringsstöd, är det oklart om och
hur det kan användas. Enligt finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46 verkar det
främst vara riktat till ej biståndsbedömda trygghetsbostäder. Resten av stödet kan
fördelas till olika typer av äldrebostäder och bör tilldelas boverket och länsstyrelserna.
Liknande stöd har tidigare varit riktat till allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag,
privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Det är alltså oklart om,
hur och när statsbidraget kan användas och socialförvaltningen avvaktar besked.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

Bedömning

Bedömningen är att det i nuläget inte går att förutsätta att statsbidrag kan användas
till att minska investeringsutgifterna och därmed minska hyreskostnaderna för
Tingsbrogården.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägg att paragrafen ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska
hyreskostnader för Tingsbrogården, daterad 2021-07-05.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2021/6
7 juni 2021

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska
hyreskostnader för Tingsbrogården
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner ärendet och lämnar ärendet vidare till
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården. (RF 2021-06-21, §85).
Socialförvaltningen antar att nämnda äldreomsorgspengar avser riktade statsbidrag. I
dagsläget finns två olika statsbidrag som skulle kunna användas för att minska
investeringsutgifterna när det byggs äldreboenden:
1. Statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer (stärkt äldreomsorg).
2. Statsbidrag för att ökade möjligheter till tryggt boende för äldre
(investeringsstöd för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt
boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till
personer över 65 år).
Det första statsbidraget för att stärka äldreomsorgen ger socialförvaltningen ett
tillskott om cirka 29 mnkr per år. Dessa medel måste 2022 främst användas för att
finansiera pågående kompetensutveckling. För satsning på kompetensutveckling,
äldrelyftet, får socialförvaltningen statsbidrag med cirka 25 mnkr 2021. Dock minskar
detta statsbidrag avsevärt 2022 trots att denna kompetensutveckling pågår även 2022.
Kompetensutveckling är den enskilt viktigaste satsningen inom äldreomsorgen.
Vad gäller det andra statsbidraget, som avser investeringsstöd, är det oklart om och
hur det kan användas. Enligt finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46 verkar det
främst vara riktat till ej biståndsbedömda trygghetsbostäder. Resten av stödet kan
fördelas till olika typer av äldrebostäder och bör tilldelas boverket och länsstyrelserna.
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Liknande stöd har tidigare varit riktat till allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag,
privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Det är alltså oklart om,
hur och när statsbidraget kan användas och socialförvaltningen avvaktar besked.

Bedömning

Bedömningen är att det i nuläget inte går att förutsätta att statsbidrag kan användas
till att minska investeringsutgifterna och därmed minska hyreskostnaderna för
Tingsbrogården.

Beslutsunderlag

Driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader för
Tingsbrogården, daterad 2021-07-05.
Socialförvaltningen

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 247

Uppdrag. Driftskonsekvenser av äldreomsorgsmedel för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården

RS 2021/1087

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Socialnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården. (RF 2021-06-21, § 85). Socialförvaltningen antar att nämnda
äldreomsorgspengar avser riktade statsbidrag.
I dagsläget finns två olika statsbidrag som skulle kunna användas för att minska
investeringsutgifterna när det byggs äldreboenden: Statsbidrag till kommuner i syfte
att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (stärkt äldreomsorg).
Statsbidrag för ökade möjligheter till tryggt boende för äldre (investeringsstöd för att
stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den
ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år).
Det första statsbidraget för att stärka äldreomsorgen ger socialförvaltningen ett
tillskott om cirka 29 miljoner kronor per år. Dessa medel måste 2022 främst
användas för att finansiera pågående kompetensutveckling. För satsning på
kompetensutveckling, äldrelyftet, får socialförvaltningen statsbidrag med cirka
25 miljoner kronor år 2021. Dock minskar detta statsbidrag avsevärt år 2022 trots att
denna kompetensutveckling pågår även 2022. Kompetensutveckling är den enskilt
viktigaste satsningen inom äldreomsorgen. Vad gäller det andra statsbidraget, som
avser investeringsstöd, är det oklart om och hur det kan användas. Enligt finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46 verkar det främst vara riktat till ej biståndsbedömda trygghetsbostäder. Resten av stödet kan fördelas till olika typer av äldrebostäder och bör tilldelas boverket och länsstyrelserna. Liknande stöd har tidigare
varit riktat till allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och
kooperativa bostadsföreningar. Det är alltså oklart om, hur och när statsbidraget kan
användas och socialförvaltningen avvaktar besked.
Bedömningen är att det i nuläget inte går att förutsätta att statsbidrag kan användas
till att minska investeringsutgifterna och därmed minska hyreskostnaderna för
Tingsbrogården.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2021-09-16, § 138
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-13

BUN § 90

BUN § 90

RF §85 Uppdrag. Komplettering gällande
omfördelning över åren för tillfälliga lokaler
för förskola och skola

BUN 2021/6

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden inger förvaltningens förslag till svar som sitt eget.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 juni fick barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att återkomma med komplettering gällande omfördelning över åren för
tillfälliga lokaler för förskola och skola (RF §85). Förvaltningens bedömning efter
genomgång av investeringsäskanden och utfall i investeringsbudget och
investeringsplan är att det endast är små skillnader som går att genomföra mot vid
fastställande och när gällande beslut togs i barn- och utbildningsnämnden.
Investeringen kring förskola nummer ett på Visborgsområdet, även kallad
”Pippiförskolan” skulle kunna flyttas i framåt i tid under förutsättning att
byggnationen på Visborg flyttas eller om byggnationen endast avser mindre
lägenheter som inte attraherar barnfamiljer. Tidsjustering framåt i tiden har redan
gjorts och den aktuella bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att
byggnation bör kunna starta under första halvåret 2023. Denna investering hänger
delvis samman med förskolorna i Vibble där utgående tidsbegränsade bygglov styr
borttagandet av paviljong. Detta datum ligger i tiden före den planerade
byggnationen av ”Pippiförskolan” på Visborg. Möjligheten som finns är då att inte
ersätta paviljongen i Vibble utan att istället rikta de barn som inte får plats i Vibble
mot Visborg. Detta skulle ge ett minskat investeringsbehov på totalen men skulle
alltså innebära att förvaltningen behöver tidigarelägga investeringen på Visborg.
Alla större investeringar utom Alléskolan kommer av att tidsbegränsade bygglov når
sina maximala femton år. Det handlar alltså om absoluta tider i förhållande till Planoch bygglagen och berör utöver redan beviljade Väskinde förskola även Vibble,
Sanda, Endre och Dalhem förskolor samt Vänge och Västerhejde skolor.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden inger förvaltningens förslag till
svar som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RF 2021-06-21 §85
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/6
6 september 2021

Kristoffer Strehlenert
Försörjningssamordnare

Barn- och utbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2022-2024. Uppdrag BUN
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till svar som sitt eget.

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 juni fick barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att återkomma med komplettering gällande omfördelning över åren för
tillfälliga lokaler för förskola och skola (RF §85).
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över investeringsbudget och investeringsplan
för att se om alla delar fortfarande är relevanta och realistiska.
Förvaltningens bedömning efter genomgång av investeringsäskanden och utfall i
investeringsbudget och investeringsplan är att det endast är små skillnader som går
att genomföra mot vid fastställande och när gällande beslut togs i barn- och
utbildningsnämnden. Detta naturligtvis under förutsättning att befintlig organisation
ska gälla och inga nedläggningar av enheter eller verksamheter kan komma att ske
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det endast är små skillnader som går att genomföra
mot vid fastställande och när gällande beslut togs i barn- och utbildningsnämnden.
Detta naturligtvis under förutsättning att befintlig organisation ska gälla och inga
nedläggningar av enheter eller verksamheter kan komma att ske. De små
förändringarna/skillnader eller möjligheter till justeringar som finns redogörs för här
nedan. Avstämning har också gjorts mot teknikförvaltningen för att säkerställa
realistisk byggtid.
Investeringen kring förskola nummer ett på Visborgsområdet, även kallad
”Pippiförskolan” skulle kunna flyttas i framåt i tid under förutsättning att
byggnationen på Visborg flyttas eller om byggnationen endast avser mindre
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/6

lägenheter som inte attraherar barnfamiljer. Tidsjustering framåt i tiden har redan
gjorts och den aktuella bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att
byggnation bör kunna starta under första halvåret 2023. Denna investering hänger
delvis samman med förskolorna i Vibble där utgående tidsbegränsade bygglov styr
borttagandet av paviljong. Detta datum ligger i tiden före den planerade
byggnationen av ”Pippiförskolan” på Visborg. Möjligheten som finns här är då att
inte ersätta paviljongen i Vibble utan att istället rikta de barn som inte får plats i
Vibble mot Visborg. Detta skulle ge ett minskat investeringsbehov på totalen men
skulle alltså innebära att förvaltningen behöver tidigarelägga investeringen på
Visborg.
Vidare kan nämnas att alla större investeringar i alla fall utom Alléskolan kommer av
att tidsbegränsade bygglov når sina maximala femton år. Det handlar alltså om
absoluta tider i förhållande till Plan- och bygglagen och berör utöver redan beviljade
Väskinde förskola även Vibble, Sanda, Endre och Dalhem förskolor samt Vänge och
Västerhejde skolor.
Beslutsunderlag
RF 2021-06-21 §85
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 248

Uppdrag. Komplettering gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för
förskola och skola

RS 2021/1088

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021 fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med komplettering gällande omfördelning över
åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola (RF § 85). Förvaltningens bedömning
efter genomgång av investeringsäskanden, utfall i investeringsbudget och investeringsplan är att det endast är små skillnader som går att genomföra mot fastställande och
när gällande beslut togs i barn- och utbildningsnämnden.
Investeringen kring förskola nummer ett på Visborgsområdet, även kallad
”Pippiförskolan” skulle kunna flyttas i framåt i tid under förutsättning att
byggnationen på Visborg flyttas eller om byggnationen endast avser mindre lägenheter som inte attraherar barnfamiljer. Tidsjustering framåt i tiden har redan gjorts
och den aktuella bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att byggnation
bör kunna starta under första halvåret 2023. Denna investering hänger delvis
samman med förskolorna i Vibble där utgående tidsbegränsade bygglov styr borttagandet av paviljong. Detta datum ligger i tiden före den planerade byggnationen av
”Pippiförskolan” på Visborg. Möjligheten som finns är då att inte ersätta paviljongen
i Vibble utan att istället hänvisa de barn som inte får plats i Vibble till Visborg. Detta
skulle ge ett minskat investeringsbehov på totalen men skulle alltså innebära att
förvaltningen behöver tidigarelägga investeringen på Visborg.
Alla större investeringar utom Alléskolan kommer av att tidsbegränsade bygglov når
sina maximala femton år. Det handlar alltså om absoluta tider i förhållande till Planoch bygglagen och berör utöver redan beviljade Väskinde förskola även Vibble,
Sanda, Endre och Dalhems förskolor samt Vänge och Västerhejde skolor.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-06
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-13, § 90
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1090
20 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Analys av skatteintäkterna utifrån
befolkningsutvecklingen
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Redovisning av uppdraget godkänns.

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2022 (2021-05-26 § 142) fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetavstämningen analysera
skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen.
Region Gotland utgår från SKR:s skatteprognos i budgetarbetet. I den prognosen
görs antagandet att regionen har samma befolkningsutvecklingstakt som
genomsnittet i riket. Under åren 2007-2020 låg Region Gotlands
befolkningsutveckling under rikets befolkningsutveckling alla år utom 2018 och 2020
(se nedan diagram 1 och tabell 1 i bilagan). Detta har medfört att den skatteprognos
som SKR räknar fram och som används i budgeten blir högre än vad utfallet
kommer att bli (finns dock även andra parametrar i skatteunderlaget som gör att
skatteprognosen kan förändras som inte har med befolkningsutvecklingen att göra).
För att kunna hantera dessa skillnader infördes 2011 ett avdrag för svag
befolkningsutveckling i budgeten. Åren 2011-2015 var avdraget 10 mnkr/år och
2016-2019 låg det på 20 mnkr/år och under 2020-2021 har det varit 15 mnkr/år.
Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands
befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera lägre skatteintäkter än
vad prognosen säger. I aktuell befolkningsprognos (Statisticon) för åren framöver
prognostiseras dock en befolkningsutveckling på Gotland som snarare ligger över
riket. Bedömningen är att avdraget för svag befolkningsutveckling inte längre behövs
och därmed kan tas bort från budgeten från 2022 och framåt så länge som Gotlands
befolkningsutveckling är i nivå med rikets befolkningsutveckling.
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Ärendebeskrivning

Region Gotland använder SKR:s skatteprognos i sitt budgetarbete och i deras
prognos görs antagandet att regionen har samma befolkningsutvecklingstakt som
riket. Under åren 2007-2020 låg Region Gotlands befolkningsutveckling under rikets
befolkningsutveckling alla år utom 2018 och 2020 (se nedan diagram 1 och tabell 1 i
bilagan). Detta får påverkan på utfallet och innebar att den skatteprognos som
användes i budgeten var högre än vad sedan utfallet blev (finns dock även andra
parametrar i skatteunderlaget som gör att den kan förändras som inte har med
befolkningsutvecklingen att göra). För att kunna hantera dessa skillnader införde
Region Gotland år 2011 ett avdrag för svag befolkningsutveckling i budgeten. Åren
2011-2015 var avdraget 10 mnkr/år och 2016-2019 låg det på 20 mnkr/år och under
2020-2021 har det varit 15 mnkr/år.
Diagram 1: Befolkningsutveckling (utfall) 2007-2020

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2007-2020
Riket/Gotland/skillnad
1,50%
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0,50%
0,00%
-0,50%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1,00%
-1,50%
Gotland förändring (%)

Riket förändring (%)

Skillnad riket-Gotland

Prognoser för befolkningsutvecklingen för riket görs av SCB och de gör även
prognoser för regionerna och kommunerna (generellt baserade och uträknade).
Region Gotland, precis som flera andra regioner och kommuner använder sig dock
av Statisticons befolkningsutvecklingsprognoser som görs och prognostiseras
specifikt utifrån Gotlands förutsättningar.
I diagrammet 2 (se även tabell 2 i bilagan) nedan är det tydligt att dessa
prognosinstituts befolkningsprognoser för Gotland för åren framåt (2021-2017) ser
väldigt olika ut. SCB:s prognos för Gotland är låg, både jämfört med Statisticons för
samma period men också om jämförelse görs med utfallet de närmsta åren bakåt i
tiden då Gotland i snitt legat på en befolkningsökning på+ 545 personer/år. SCB
prognostiserar runt +200 personer/år medan Statisticon tror på en ökning på cirka
+400 personer/år.
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Diagram 2: Befolkningsutvecklingsprognoser 2021-2027

BEFOLKNINGSUTVECKLINGSPROGNOSER 2021-2027
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Bedömning

Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands
befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera med
befolkningsavdraget. Det är dock svårt att bakåt se ett tydligt samband mellan
budgeterade skatteintäkter, faktiskt utfall och befolkningsutveckling. Hur
skatteunderlaget utvecklas påverkas av en mängd parametrar, förutom
befolkningsutveckling, som exempelvis snabba konjunkturförändringar och
förändringar av generella statsbidrag.
I aktuell befolkningsprognos (Statisticon) för åren framöver prognostiseras för
Gotlands del en befolkningsutveckling som ligger över riket. Detta gör att
regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att hänsyn inte längre behöver tas till
svag befolkningsutveckling och föreslår att avdraget tas bort från budgeten från 2022
och framåt så länge som Gotlands befolkningsutveckling är i nivå med rikets.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 142
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 249

Uppdrag. Analys av skatteintäkterna utifrån
befolkningsutvecklingen

RS 2021/1090

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Redovisning av uppdraget godkänns.
• Schablonavdraget för svag befolkningsutveckling tas bort.
•

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2022, 2021-05-26, § 142 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetavstämningen analysera skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen.
Region Gotland utgår från SKR:s skatteprognos i budgetarbetet. I den prognosen
görs antagandet att regionen har samma befolkningsutvecklingstakt som genomsnittet i riket. Under åren 2007-2020 låg Region Gotlands befolkningsutveckling
under rikets befolkningsutveckling alla år utom 2018 och 2020. Detta har medfört att
den skatteprognos som SKR räknar fram och som används i budgeten blir högre än
vad utfallet kommer att bli (finns dock även andra parametrar i skatteunderlaget som
gör att skatteprognosen kan förändras som inte har med befolkningsutvecklingen att
göra). För att kunna hantera dessa skillnader infördes 2011 ett avdrag för svag
befolkningsutveckling i budgeten. Åren 2011-2015 var avdraget 10 miljoner kr/år
och 2016-2019 låg det på 20 miljoner kr/år och under 2020-2021 har det varit
15 miljoner kr/år.
Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands
befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera lägre skatteintäkter än
vad prognosen säger.
Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands
befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera med befolkningsavdraget. Det är dock svårt att bakåt se ett tydligt samband mellan budgeterade
skatteintäkter, faktiskt utfall och befolkningsutveckling. Hur skatteunderlaget
utvecklas påverkas av en mängd parametrar, förutom befolkningsutveckling, som
exempelvis snabba konjunkturförändringar och förändringar av generella statsbidrag.
I aktuell befolkningsprognos (Statisticon) för åren framöver prognostiseras för
Gotlands del en befolkningsutveckling som ligger över riket. Detta gör att regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att hänsyn inte längre behöver tas till svag
befolkningsutveckling och föreslår att avdraget tas bort från budgeten från 2022 och
framåt så länge som Gotlands befolkningsutveckling är i nivå med rikets.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 249 forts
RS 2021/1090
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att som beslutspunkt två lägga till följande:
”schablonavdraget för svag befolkningsutveckling tas bort”.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 142
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/955
12 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag (RS 2021-05-26 § 160) att till
budgetavstämningen 2021 återkomma med åtgärdsplan, beskrivning av
effekthemtagning samt fördelning av effektiviseringar per nämnd 2023-2024 i
enlighet med bland annat effektiviseringsprogrammets potential.
Samtidigt gavs också förvaltningen i uppdrag att driva, samordna och följa upp
effekter av åtgärder som genomförs med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten
och rapportera detta till regionstyrelsen i samband med ordinarie
verksamhetsuppföljning vid delårs- och årsbokslut under perioden 2022-2024.
I budgeten för 2021 avsattes 6 miljoner kronor för insatser för att nå effekt inom
områdena inköp, bemanning, digitalisering och lokaler. Arbete pågår inom alla
områden men på grund av pandemin har inte detta arbeta kunnat prioriteras inom
alla förvaltningar. Det tar alltså längre tid att genomföra åtgärderna än vad som först
planerats.
Till budgetberedningen som genomfördes i maj 2021 sammanfattades de olika
projektens slutsatser, möjlig utveckling och framtida kostnadsminskningar.
Regionfullmäktige beslutade i samband med budgeten om att en effektivisering på
sammanlagt 43,3 miljoner kronor ska effektueras år 2022.
I resultatplanen för 2023-204 ligger ytterligare 107 mnkr i effektiviseringskrav för
nämnderna. Beslut om hur det ska genomföras eller fördelas har ännu inte tagits.
SKR:s senaste skatteprognos från 26 augusti 2021 visar att skatteintäkter och bidrag
sjunker något framåt jämfört med den prognos som budgeten bygger på. Behov av
att fortsätta effektiviseringsarbetet är därmed fortsatt mycket angeläget.
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För perioden 2023-2024 och framåt finns fortsatta effektiviseringsmöjligheter inom
samtliga identifierade områden. I utredningen som presenterades till
budgetberedningen beräknades potentiella effektiviseringar till cirka 130 miljoner
kronor för åren 2023 till 2024. Det ses inte som möjligt att redan 2024 ha genomfört
lokaleffektivisering på Visborgsområdet som får effekt i budgeten. Den delen skjuts
till budget 2025.
Övriga effektiviseringar som ska genomföras inom bemanning, inköp och
digitalisering ses som möjliga men svåra. Föreslagna kostnadssänkningar kommer
inte att nås utan att utbudet påverkas. Detaljer runt vilka konkreta åtgärder som
kommer att behöva beslutas inom respektive område och inom respektive nämnd är
idag inte möjliga att redovisa eftersom arbetet pågår.
Resurser för att driva och samordna arbetet i hela organisationen krävs för att
effektiviseringsarbetet ska kunna genomföras med ett lyckat resultat.
I nedanstående tabell redovisas möjliga kostnadssänkningar för åren 2023-2024.
2023
miljoner kr

2024
miljoner kr

Summa
miljoner kr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21

21

42

Socialnämnden

12

12

24

9

9

18

2,5

2

4,5

Miljö- och byggnämnden

1

1

2

Tekniska nämnden

9

9

18

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Regionstyrelsen

3,5

4

7,5

Summa

58

58

116

Strategisk hållbar bemanning

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen görs bedömningen att ett förstärkt arbete kring bemanning,
schemaläggning, personalplanering och bemanningsekonomi tydligt kan påverka
personalkostnaderna framåt. Även i regionstyrelseförvaltningen ses
bemanningsarbetet kunna ge effekt inom de mer personalintensiva verksamheterna
inom måltid och kultur- och fritid. Inom de mer tekniskt orienterade verksamheterna
ses inte bemanningsarbetet ge några större effekter även om viss potential finns kring
räddningstjänsten och i beredskapsarbete.
En mer strategisk hållbar bemanning beräknas kunna ge cirka 50 miljoner kronor i
lägre kostnader.
Digitalisering

Att en ökad digitalisering ger möjlighet till ökad effektivitet är uppenbart i alla
förvaltningar. Stora insatser görs idag för att utveckla arbetssätt, automatisera
administrativa processer och införa e-tjänster. Kostnadsminskningar genom
digitalisering kommer i huvudsak att ske genom att personalkostnaderna blir lägre.
Dock innebär en ökad digitalisering även ökade kostnader i form av nya system.
Ökad digitalisering beräknas kunna ge cirka 50 miljoner kronor i lägre kostnader.
Inköp

Att utveckla regionens arbete kring upphandling och inköp är ett arbete som är
påbörjat och kommer att intensifieras under hösten. Regionfullmäktige beslutade i
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/955

våras om en fortsättning av projektet som nu går under namnet Program sänkta
inköpskostnader. Programmet är planerat att pågå under tre år och tar ett
helhetsgrepp i hela organisationen. Programmet har tre delar, samordnade
linjeuppdrag, digitaliserat inköp samt plan för genomförande inom samtliga
förvaltningar. Målen är helhetsorientering, långsiktighet, lätt att handla rätt samt
kvalitet, effektivitet och regelmässighet. Genomförandet förväntas ge sänkta
inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp.
Kostnadssänkning på cirka 20 miljoner beräknas kunna genomföras.
Effektivisera och minska regionens lokalkostnader

Utifrån den demografiska utvecklingen ses ökade behov av lokaler inom
äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården. Detta återspeglas också i
investeringsplanen.
Möjlighet att effektivisera lokaler är störst för administrativa lokaler inte minst utifrån
Region Gotlands inriktning att se mer flexibelt på arbetsplatsen. Samtliga
förvaltningar gör bedömningen att förändrade arbetssätt gör det möjligt att minska
lokalytorna.
Effektiviseringspotential är cirka 12-18 miljoner kronor men kommer inte att kunna
genomföras i budget förrän tidigast 2025.
Ärendebeskrivning

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs sedan hösten
2019 ett effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa
och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattade från start sju projekt med egna direktiv och planer:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
 Strategisk hållbar bemanning
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
Under 2020 presenterades resultat från projekten kring sänkta lokalkostnader och
också sänkta IT-kostnader/digitalisering. Under 2021 har arbetet fortsatt med
rapportering från projekten sänkta inköpskostnader och strategisk hållbar
bemanning, förändrad samhällsbyggnadsprocess och organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet. Dessutom har beslut fattats kring framtidens förskola- och
grundskola.
Till budgetberedningen våren 2021 hade regionstyrelsen i uppdrag att utifrån de fyra
prioriterade områdena lokaler, bemanning, inköp och digitalisering göra en detaljerad
bedömning av potentialen för effektivisering beskriven per nämnd för perioden
2022-2024. Den samlade bedömningen var att kostnadssänkningarna bör kunna
uppgå till 157 miljoner kronor med en fördelning på regionens olika nämnder och
grundat i potentialen för varje verksamhet i relation till de olika områdena. En
bedömning av inom vilka områden respektive nämnd har störst möjlighet till
kostnadsbesparing sammanfattas i följande tabell.
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Lokaler
HSN
--------SON
--------BUN
--------GVN
--------MBN
--------TN
18 mnkr
RS/RSF
--------Summa
18 mnkr
* procent av personalkostnad
** procent av inköpskostnad
*** procent av personalkostnad

Bemanning*
2%=22,5 mnkr
2%=17,5 mnkr
1%=8,6 mnkr
1%=2,3 mnkr
----------------1%=2,3 mnkr
53,2 mnkr

Inköp**
1%=10 mnkr
--------------------------------2%=18 mnkr
--------28 mnkr

Digitalisering*
**
1,5%=17 mnkr
1,5%=13,1 mnkr
1,5%=12,9 mnkr
1,5%=3,4 mnkr
3%=2,1 mnkr
1,5%=1,1 mnkr
3%=6,9 mnkr
56,5 mnkr

Avrundad
summa
50 mnkr
31 mnkr
22 mnkr
6 mnkr
2 mnkr
37 mnkr
9 mnkr
157 mnkr

Bedömning

Programmet är en fortsatt viktig del av regionens samlade behov av
kostnadssänkningar framåt men för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer även
andra kostnadspåverkande åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att
behöva genomföras. Digitalisering ses i det sammanhanget som en möjlighet.
Föreslagna kostnadssänkningar kommer inte att kunna genomföras utan att utbudet
påverkas. Med hänsyn till det omfattande underlag som tagits fram inom ramen för
projekten, nämnder/förvaltningars nuläge och verksamhetsinriktning görs
bedömningen att realiserbarheten varierar men är god.
Tydligt är att verksamhetsåren 2020 och 2021 påverkats kraftigt av den pågående
coronapandemin och att viktiga resurser för verksamhetsutveckling fått prioriteras
om för andra arbetsuppgifter. En effekt är att utvecklingsinsatser även inom de här
områdena fått skjutas på framtiden och behöver ges utrymme framåt.
För att ta förbättringsarbetet framåt krävs fortsatta regiongemensamma insatser som
bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att realisera effekter
av ökad digitalisering kommer också större investeringar och satsningar att vara
nödvändiga.

4 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/955

Beslutsunderlag

Slutrapporter för projekten:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader (RS 2019/972)
 Strategisk hållbar bemanning (RS 2019/1114)
 Sänkning av inköpskostnader (RS 2019/963)
 Sänkning av IT-kostnader (RS 2019/962)
Regionstyrelsen 2020-10-22 § 299
Rapport tjänsteskrivelse 2020-10-20
Regionstyrelsen 2021-05-26 § 160
Rapport tjänsteskrivelse 2021-04-22
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 250

Information. Uppdrag - Effektivitetsprogram
2021-2022

RS 2019/955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationen godkänns.
• Nämnderna ska till budgetberedningen 2022 i strategisk plan och budget
återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp,
digitalisering och bemanning.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag (RS 2021-05-26, § 160) att till budgetavstämningen 2021 återkomma med åtgärdsplan, beskrivning av effekthemtagning
samt fördelning av effektiviseringar per nämnd 2023-2024 i enlighet med bland annat
effektiviseringsprogrammets potential.
Samtidigt gavs också förvaltningen i uppdrag att driva, samordna och följa upp
effekter av åtgärder som genomförs med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten
och rapportera detta till regionstyrelsen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning vid delårs- och årsbokslut under perioden 2022-2024.
I budgeten för 2021 avsattes 6 miljoner kronor för insatser för att nå effekt inom
områdena inköp, bemanning, digitalisering och lokaler. Arbete pågår inom alla
områden men på grund av pandemin har inte detta arbeta kunnat prioriteras inom
alla förvaltningar. Det tar alltså längre tid att genomföra åtgärderna än vad som först
planerats.
Till budgetberedningen som genomfördes i maj 2021 sammanfattades de olika
projektens slutsatser, möjlig utveckling och framtida kostnadsminskningar.
Regionfullmäktige beslutade i samband med budgeten om att en effektivisering på
sammanlagt 43,3 miljoner kronor ska effektueras år 2022.
I resultatplanen för 2023-2024 ligger ytterligare 107 mnkr i effektiviseringskrav för
nämnderna. Beslut om hur det ska genomföras eller fördelas har ännu inte tagits. SKR:s
senaste skatteprognos från 26 augusti 2021 visar att skatteintäkter och bidrag sjunker
något framåt jämfört med den prognos som budgeten bygger på. Behov av att fortsätta
effektiviseringsarbetet är därmed fortsatt mycket angeläget.
För perioden 2023-2024 och framåt finns fortsatta effektiviseringsmöjligheter inom
samtliga identifierade områden. I utredningen som presenterades till budgetberedningen
beräknades potentiella effektiviseringar till cirka 130 miljoner kronor för åren 2023 till
2024. Det ses inte som möjligt att redan 2024 ha genomfört lokaleffektivisering på
Visborgsområdet som får effekt i budgeten. Den delen skjuts till budget 2025.
forts
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Övriga effektiviseringar som ska genomföras inom bemanning, inköp och
digitalisering ses som möjliga men svåra. Föreslagna kostnadssänkningar kommer
inte att nås utan att utbudet påverkas. Detaljer runt vilka konkreta åtgärder som
kommer att behöva beslutas inom respektive område och inom respektive nämnd är
idag inte möjliga att redovisa eftersom arbetet pågår.
Resurser för att driva och samordna arbetet i hela organisationen krävs för att
effektiviseringsarbetet ska kunna genomföras med ett lyckat resultat.
Programmet är en fortsatt viktig del av regionens samlade behov av kostnadssänkningar framåt men för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer även andra
kostnadspåverkande åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att
behöva genomföras. Digitalisering ses i det sammanhanget som en möjlighet.
Föreslagna kostnadssänkningar kommer inte att kunna genomföras utan att utbudet
påverkas. Med hänsyn till det omfattande underlag som tagits fram inom ramen för
projekten, nämnder/förvaltningars nuläge och verksamhetsinriktning görs
bedömningen att realiserbarheten varierar men är god.
Tydligt är att verksamhetsåren 2020 och 2021 påverkats kraftigt av den pågående
coronapandemin och att viktiga resurser för verksamhetsutveckling fått prioriteras
om för andra arbetsuppgifter. En effekt är att utvecklingsinsatser även inom de här
områdena fått skjutas på framtiden och behöver ges utrymme framåt.
För att ta förbättringsarbetet framåt krävs fortsatta regiongemensamma insatser som
bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att realisera effekter
av ökad digitalisering kommer också större investeringar och satsningar att vara
nödvändiga.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att nämnderna till budgetberedningen 2022 i strategisk plan
och budget ska återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande
lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/412
14 september 2021

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Uppdrag. Synliggöra driftkonsekvenser i exploateringsprojekt
Förslag till beslut

•

•

Medel för driftkostnadskonsekvenser av ny infrastruktur i exploateringsområden
inryms i prisökningsreserven och hanteras i ordinarie budgetprocess på samma
sätt som externa avtal, internhyror och internpriser med början i beredningen av
budget 2023.
Prisökningsreserven utökas i resultatplanen från 33 mnkr till 40 mnkr från 2023.

Sammanfattning

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, parker, vatten- och avloppsanläggningar m.m.
Utgifterna i exploateringsbudgeten utgörs till största del av infrastrukturinvesteringar
som kommer att behållas av regionen och därmed kommer att generera
kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll. Det får därmed en direkt
påverkan på driftbudgeten i framtiden. Eftersom det är nya områden som exploateras
så betyder det att blir ett utökat uppdrag för nya gator, vägar, belysning och parker
m.m. som ska skötas och som därmed kräver resurser.
För vatten- och avloppsanläggningar så finns en modell för finansiering av kostnader
genom VA-taxan enligt självkostnadsprincip med både fasta och rörliga avgifter.
För gata- och parkanläggningar m.fl. finns ingen automatisk resursfördelningsmodell.
Det är teknikförvaltningens verksamheter som berörs och därmed tekniska nämnden
som behöver kompenseras för nya uppdrag i exploaterade områden.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till hur
driftskonsekvenser utifrån exploateringsprojekt kan synliggöras i budgetarbetet
eftersom nya åtaganden för infrastruktur också medför ökade årliga kostnader.
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Regionstyrelseförvaltningen redovisade förslag till åtgärder som behandlades av
regionstyrelsen i maj. I samband med att ärendet behandlades beslutade
regionstyrelsen att dokumentet ”Anvisningar för redovisning och budgetering av
markexploatering” ska revideras 2021. Regionstyrelsen beslutade också att ett anslag
för infrastruktur i exploateringsområden skulle reserveras i driftbudgeten under
finansförvaltningen och att en återrapportering skulle ske till budgetavstämningen
2021.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett frågan om hantering av driftanslag och föreslår
att medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden ska hanteras
på samma sätt i budgetprocessen som prisökningar för externa avtal, internhyror och
internpriser. Prisökningsreserven avser att kompensera den anslagsfinansierade
verksamheten för indexuppräkningar av avtal med externa utförare samt interna
prisförändringar.
I ordinarie budgetprocess får nämnderna i sina budgetskrivelser redogöra för sina
behov av kompensation för prisändringar. Förslaget att prisökningsreserven även ska
omfatta driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden innebär att
tekniska nämnden i sin budgetskrivelse även ska redogöra för eventuella behov av
kompensation för detta.
Prisökningsreserven är inarbetad i resultatplanen 2022-2024. Prisökningsreserven
uppgår till 33 mnkr per år och har inte ändrats på flera år. Eftersom
prisökningsreserven även ska omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i
exploateringsområden behöver beloppet öka. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
prisökningsreserven utökas till 40 mnkr i resultatplanen från och med 2023.
Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen anser att genom att låta prisökningsreserven omfatta
även medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden så kan en
beprövad och väl fungerande metod användas.
En fördel är att medel då finns reserverade i resultatplanen under hela planperioden
för kostnadsökningar som är en konsekvens av tidigare fattade beslut och därmed
inte ska behandlas som ett vanligt budgetäskande. En annan fördel är att
medelstilldelningen bestäms årligen med utgångspunkt från tekniska nämnden
redogörelse av behov av kompensation. Medelstilldelningen baseras då på faktiska
kostnadsökningar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att prisökningsreserven utökas från 33 mnkr till
40 mnkr i första hand för omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i
exploateringsområden och i andra hand för att prisökningsreserven inte räknats upp
på ett flertal år.

Regionstyrelseförvaltningen

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

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 251

Uppdrag. Synliggöra driftskonsekvenser i
exploateringsprojekt

RS 2021/412

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Medel för driftkostnadskonsekvenser av ny infrastruktur i exploateringsområden
inryms i prisökningsreserven och hanteras i ordinarie budgetprocess på samma sätt
som externa avtal, internhyror och internpriser med början i beredningen av
budget 2023.
• Prisökningsreserven utökas i resultatplanen från 33 miljoner kr till 40 miljoner kr
från 2023.
•

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, parker, vatten- och avloppsanläggningar m.m.
Utgifterna i exploateringsbudgeten utgörs till största del av infrastrukturinvesteringar
som kommer att behållas av regionen och därmed kommer att generera kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll. Det får därmed en direkt påverkan
på driftbudgeten i framtiden. Eftersom det är nya områden som exploateras så
betyder det att blir ett utökat uppdrag för nya gator, vägar, belysning och parker m.m.
som ska skötas och som därmed kräver resurser.
För vatten- och avloppsanläggningar så finns en modell för finansiering av kostnader
genom VA-taxan enligt självkostnadsprincip med både fasta och rörliga avgifter.
För gata- och parkanläggningar m.fl. finns ingen automatisk resursfördelningsmodell.
Det är teknikförvaltningens verksamheter som berörs och därmed tekniska nämnden
som behöver kompenseras för nya uppdrag i exploaterade områden.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till hur driftskonsekvenser utifrån exploateringsprojekt kan synliggöras i budgetarbetet eftersom
nya åtaganden för infrastruktur också medför ökade årliga kostnader.
Regionstyrelseförvaltningen redovisade förslag till åtgärder som behandlades av
regionstyrelsen i maj. I samband med att ärendet behandlades beslutade regionstyrelsen att dokumentet ”Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering” ska revideras 2021. Regionstyrelsen beslutade också att ett anslag för
infrastruktur i exploateringsområden skulle reserveras i driftbudgeten under finansförvaltningen och att en återrapportering skulle ske till budgetavstämningen 2021.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 251 forts
RS 2021/412

Regionstyrelseförvaltningen har utrett frågan om hantering av driftanslag och föreslår
att medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden ska hanteras
på samma sätt i budgetprocessen som prisökningar för externa avtal, internhyror och
internpriser. Prisökningsreserven avser att kompensera den anslagsfinansierade
verksamheten för indexuppräkningar av avtal med externa utförare samt interna
prisförändringar.
I ordinarie budgetprocess får nämnderna i sina budgetskrivelser redogöra för sina
behov av kompensation för prisändringar. Förslaget att prisökningsreserven även ska
omfatta driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden innebär att
tekniska nämnden i sin budgetskrivelse även ska redogöra för eventuella behov av
kompensation för detta.
Prisökningsreserven är inarbetad i resultatplanen 2022-2024. Prisökningsreserven
uppgår till 33 miljoner kr per år och har inte ändrats på flera år. Eftersom prisökningsreserven även ska omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i
exploateringsområden behöver beloppet öka. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
prisökningsreserven utökas till 40 miljoner kr i resultatplanen från och med 2023.
Regionstyrelseförvaltningen anser att genom att låta prisökningsreserven omfatta
även medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden så kan en
beprövad och väl fungerande metod användas.
En fördel är att medel då finns reserverade i resultatplanen under hela planperioden
för kostnadsökningar som är en konsekvens av tidigare fattade beslut och därmed
inte ska behandlas som ett vanligt budgetäskande. En annan fördel är att medelstilldelningen bestäms årligen med utgångspunkt från tekniska nämnden redogörelse
av behov av kompensation. Medelstilldelningen baseras då på faktiska kostnadsökningar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att prisökningsreserven utökas från 33 mnkr till
40 mnkr i första hand för omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i
exploateringsområden och i andra hand för att prisökningsreserven inte räknats upp
på ett flertal år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/536
17 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Budget för Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden kompenseras i budget 2022 för intäktsbortfall på
markupplåtelser under Almedalsveckan. Belopp beslutas i ärendet strategisk plan
och budget 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 146 att en gemensam budget för
Almedalsveckan där samtliga intäkter och kostnader ingår, ska upprättas inom
regionstyrelsen från och med 2022.
Regionstyrelsen beslutade också att om ekonomiskt utrymme finns, ska tekniska
nämnden kompenseras för intäktsbortfallet som uppstår till följd av att intäkten för
markupplåtelser under veckan inte längre tillfaller nämnden.
Eftersom Almedalsveckan 2020 ställdes in har 2019 använts som referensår. 2019 var
överskottet i tekniska nämnden cirka 1,7 mnkr efter att alla kostnader och intäkter
för Almedalsveckan räknats in. 2022 blir veckan kortare och intäkterna från
markupplåtelser beräknas bli cirka 400 tkr lägre. Det betyder att en eventuell
kompensation till tekniska nämnden bör uppgå till max 1,3 mnkr eftersom
kompensation inte bör beviljas till följd av ändrad längd på veckan.
I beslutet ska hänsyn även tas till regionens ekonomiska utrymme. Detta utrymme
redogörs för i samband med strategisk plan och budget.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens intäkter för Almedalsveckan består uteslutande av intäkter för
markupplåtelse. 2019 uppgick intäkterna till 4,2 mnkr. Tekniska nämndens kostnader
för Almedalsveckan består av olika köpta tjänster samt personal som arbetar som
handläggare och övrig personal som arbetar under veckan. Personalkostnaderna ingår
i posten köpta tjänster samt kostnader som inte faktureras. I utfallet ingår alltså även
kalkylerade kostnader för samtliga arbetade timmar i samband med Almedalsveckan.
Det innebär att överskottet för tekniska nämnden 2019 uppgick till 1,7 mnkr.
Eftersom veckan kortas 2022 beräknas intäkterna från markupplåtelse bli cirka 400
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/536

tkr lägre. Detta hade inträffat oavsett ekonomimodell. Kostnaderna för personal
under veckan blir inte så mycket lägre och därför föreslås budgetkompensationen till
tekniska nämnden uppgå till 1,3 mnkr.
Tekniska nämnden

Utfall
2019

Intäkter

4 224

Hyror och arrenden
Kostnader

4 224
-2 492

Köpta tjänster
Övriga kostnader

-568
-1 024

Kostnader som ej
fakturerats (personal)
Nettoutfall

-900

1 732

Bedömning

Tekniska nämnden har en bekymmersam ekonomisk situation baserat på prognosen i
delårsrapport 2. Om ekonomiskt utrymme finns i regionens budget för 2022 bör
nämnden kompenseras. Nämndens övriga verksamhet bör om möjligt inte drabbas
på grund av ny ekonomimodell för Almedalsveckan.
Regionens ekonomiska utrymme redovisas i ärendet om strategisk plan och budget
och bygger på senaste skatteprognos samt andra kända förhållanden om ekonomin
nästa år.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 146

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, Almedalsveckan
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RS AU § 252

Uppdrag. Budget för Almedalsveckan

RS 2021/536

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Tekniska nämnden kompenseras i budget 2022 för intäktsbortfall på markupplåtelser under Almedalsveckan.
• Belopp beslutas i ärendet strategisk plan och budget 2022.
•

Regionstyrelsen beslutade 2021-05-26, § 146 att en gemensam budget för Almedalsveckan där samtliga intäkter och kostnader ingår, ska upprättas inom regionstyrelsen
från och med 2022.
Regionstyrelsen beslutade också att om ekonomiskt utrymme finns, ska tekniska
nämnden kompenseras för intäktsbortfallet som uppstår till följd av att intäkten för
markupplåtelser under veckan inte längre tillfaller nämnden.
Eftersom Almedalsveckan 2020 ställdes in har 2019 använts som referensår. 2019 var
överskottet i tekniska nämnden cirka 1,7 mnkr efter att alla kostnader och intäkter för
Almedalsveckan räknats in. 2022 blir veckan kortare och intäkterna från markupplåtelser beräknas bli cirka 400 tkr lägre. Det betyder att en eventuell kompensation
till tekniska nämnden bör uppgå till max 1,3 mnkr eftersom kompensation inte bör
beviljas till följd av ändrad längd på veckan.
I beslutet ska hänsyn även tas till regionens ekonomiska utrymme. Detta utrymme
redogörs för i samband med strategisk plan och budget.
Tekniska nämnden har en bekymmersam ekonomisk situation baserat på prognosen i
delårsrapport 2. Om ekonomiskt utrymme finns i regionens budget för 2022 bör
nämnden kompenseras. Nämndens övriga verksamhet bör om möjligt inte drabbas
på grund av ny ekonomimodell för Almedalsveckan.
Regionens ekonomiska utrymme redovisas i ärendet om strategisk plan och budget
och bygger på senaste skatteprognos samt andra kända förhållanden om ekonomin
nästa år.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/411
17 september 2021

Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering

Regionstyrelsen

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


Regionstyrelsen mottar rapporteringen av uppdraget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fick i oktober 2020 uppdraget att utreda struktur för samverkan och
arbetssätt mellan förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med
klimat-, miljö- och energifrågor. Denna tjänsteskrivelse är en delrapportering i
uppdraget.
Målet för regionens hållbarhetsarbete är att integrera alla tre hållbarhetsperspektiven i
våra uppdrag. Samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi har de senaste
åren halkat efter och därför behöver arbetet ökade resurser, intensifieras och delvis
föregå arbetet med hållbarhetsintegrering.
Ärendebeskrivning

Till budgetberedningen 2021 rapporterade förvaltningen nuläget kring intern
samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi. Förvaltningen ska nu till
budgetavstämningen återkomma med hur struktur för utvecklad samverkan kommer
se ut.
Under 2021 arbetas två genomförandeprogram för regionala utvecklingsstrategin
fram. Det ena för näringslivets förutsättningar och innovationer och det andra för
klimat, miljö och energi. Den interna samverkan inom Region Gotland i klimat, miljö
och energifrågorna har i uppdrag att bryta ner den regionala utvecklingsstrategins
prioriteringar till aktiviteter inom regionen. Detta gäller för alla
hållbarhetsperspektiven och därmed bör inte bara samverkan för klimat, miljö och
energi inom regionen utvecklas utan även samverkan för hållbar utveckling.
Inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling, som finansieras via
Tillväxtverket i deras regeringsuppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar
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utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, sätts grunden för hur Region Gotland
ska jobba med hållbar utveckling. Under 2022 kommer projektet att utarbeta och
implementera riktlinjer för hållbarhetsarbete inom regionen. Detta är ett steg i att
bryta ner prioriteringarna och systematisera regionens hållbarhetsarbete. Vid tidigare
rapportering nämndes även framtagandet av ny styrmodell vilken behöver inkludera
samverkansstruktur och skapa tydlighet i programarbete för att varje nämnd och
förvaltning ska kunna sätta mål och delmål för att skapa förflyttning inom området.
Den nya styrmodellen är ännu inte beslutat och kommer kunna inkludera resultatet
av hållbarhetsriktlinjer inför slutförande.
Projektet Vägar till hållbar utveckling erbjuder lärträffar tillsammans med andra
regioner. Region Gävleborg har i sitt projekt låtit en konsult analysera deras styrkedja
avseende arbete och samverkan i hållbar utveckling. Styrkedjan går från politik, via
chefer till medarbetare. De sammanfattar sin nulägesanalys enligt nedan:
-

Den politiska ambitionen uppfattas som hög. Det saknas dock samsyn kring
innebörd och betydelse i förvaltningsorganisationen.

-

Högre chefer har ej brutit ner den politiska ambitionen till verksamhet.

-

Det saknas aktiv kravställning att inhämta kunskapsunderlag och redovisa
samtliga hållbarhetsperspektiv i beslutsunderlag och uppföljning.

-

Hållbarhetsarbetet sker inte systematiskt – det är personberoende och fritt att
välja till eller välja bort. Stor spridning på individnivå vad gäller kunskap och
engagemang.

-

Strategisk expertis, erfarenhet och spetskompetens finns men genomsyrar
inte ordinarie verksamhet i tillräckligt stor utsträckning.

Förvaltningen ser stor igenkänning i Gävleborgs nulägesanalysen och kommer att
följa deras arbete vidare i projektet Vägar till hållbar utveckling.
Målet är hållbarhetsintegrering av regionens verksamhet med för just nu krävs en
start av intern samverkan kring klimat, miljö och energi. Det kommer införas ett
forum med syfte att samverka för målsättning och förflyttning mot satta mål inom
klimat, miljö och energi, i enlighet med befintlig styrmodell med också med lyhördhet
mot styrmodellens utveckling. I ett första steg kommer förvaltningar med
verksamheter inom försörjning, upphandling samt inköp och användning av
kvantitativa mängder förbrukningsmaterial att ingå. Förvaltningarna är
regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och socialförvaltningen.
Region Gotland behöver sätta egna mål för klimat, miljö och energi. Dessa kan sedan
följas upp inom uppdraget för en hållbarhetscontroller.
Samverkansform för klimat, miljö och energi ska :
-

Föreslå mål för regionens interna arbete med klimat, miljö och energi

-

Bereda och förankra förslag till regionövergripande styrdokument inom
samverkansområdet

-

Samordna arbete och åstadkomma förflyttning och resultat mot uppsatta mål

-

Identifiera behov av gemensamma insatser som kan fördelas som aktiviteter i
respektive förvaltnings verksamhetsplan
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Ta del av och medskapa gemensamma lägesbilder och analyser

Mötena leds av avdelningen för regional utveckling, enheten samhällsplanering.
Liknande samverkansforum finns för perspektivet social hållbarhet. Avdelningen för
regional utveckling leder projektet Vägar till hållbar utveckling som ska resultera i
system och strukturer för hela regionens hållbarhetsarbete. Dessa frågor ligger nära
regionens arbete med styrning via styrmodellen samt regionens övergripande
kvalitetsarbete.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att arbetet med hållbar utveckling behöver
systematiseras och brytas ner från prioriteringar i regionala utvecklingsstrategin till
faktiska aktiviteter i varje förvaltnings verksamhetsplan. Målet för samverkan och
arbetssätt är att hållbarhetsintegrera vårt arbete men på väg dit måste särskilt fokus
riktas på klimat, miljö och energi då många år av resursbrist inom området gör att
krafttag krävs.
Samverkansforum för klimat, miljö och energi samt upprättande och uppföljning av
satta mål i form att uppdrag inom rollen för en hållbarhetscontroller är en väg i
riktningen mot ett effektivare arbete med hållbar utveckling.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Uppdrag. Utreda struktur för samverkan och
arbetssätt för arbete med klimat, miljö och
energifrågor

RS 2021/411

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen fick i oktober 2020 uppdraget att utreda struktur för samverkan och
arbetssätt mellan förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med
klimat-, miljö- och energifrågor. Detta är en delrapportering i uppdraget.
Målet för regionens hållbarhetsarbete är att integrera alla tre hållbarhetsperspektiven i
våra uppdrag. Samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi har de senaste
åren halkat efter och därför behöver arbetet ökade resurser, intensifieras och delvis
föregå arbetet med hållbarhetsintegrering.
Förvaltningens bedömning är att arbetet med hållbar utveckling behöver systematiseras
och brytas ner från prioriteringar i regionala utvecklingsstrategin till faktiska aktiviteter i
varje förvaltnings verksamhetsplan. Målet för samverkan och arbetssätt är att hållbarhetsintegrera vårt arbete men på väg dit måste särskilt fokus riktas på klimat, miljö och
energi då många år av resursbrist inom området gör att krafttag krävs.
Samverkansforum för klimat, miljö och energi samt upprättande och uppföljning av
satta mål i form att uppdrag inom rollen för en hållbarhetscontroller är en väg i
riktningen mot ett effektivare arbete med hållbar utveckling.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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20 september 2021

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Uppdrag – Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige







Ett nytt badhus ska byggas på Solbergatomten i Visby och projektet påbörjas
omgående
En preliminär investeringsbudget på 224 mnkr för nytt badhus läggs in i
investeringsplanen för perioden 2023-2025.
13 mnkr i utökat driftsbudgetanslag till regionstyrelseförvaltningen läggs in i
resultatplanen från och med år 2025.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över framtida användning av
gamla Solbergabadet och återkomma till budgetberedningen 2022 med
förslag till fortsatt hantering.
Detta projekt ska återrapporteras vid kommande BuB och BAS tills badhuset
är klart.

Sammanfattning

På budgetavstämningen i maj 2021 presenterade Regionstyrelseförvaltningen att
Visborgsområdet i Visby inte var lämpligt för lokalisering av nytt badhus i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att utreda fyra alternativa placeringar av
badhus i Visby. Uppdraget utfördes under juni till september i samverkan med
Liljewall arkitekter.
De fyra platserna som utreddes som potentiell lokalisering för nytt badhus var
nybyggnation på Solbergatomten, Gutavallen och Rävhagen samt tillbyggnation till
befintligt bad, Solberga. På samtliga förslag inryms det funktioner som sedan tidigare
har fastställts vara ett baskrav.
Regionstyrelseförvaltningen delar Liljewalls slutsatser i förstudien och föreslår
placering på Solbergatomten. Det passar bra i stadsrummet, det är tillgänglig och det
ryms inom befintligt detaljplan. Den totala investeringen är på 224 mnkr och
driftsnettot på det nya badhuset beräknas bli 15,2 mnkr per år. Ramförstärkning
krävs med 13 mnkr. Det är då avräknat nettokostnad verksamheten och fastighet för
Solberga. Detta är förutsatt att Regionstyrelseförvaltningen inte har några kostnader
kvar för befintligt Solbergabad, framtida användning av nuvarande Solbergabadet
kommer tydliggöra verksamhet, ansvar och ansvar för verksamhet.
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Förslaget som Regionstyrelseförvaltningen föreslår innebär en 25 meter bassäng som
har åtta banor, sammanlagt mått 25x21 meter, hopptorn, undervisningsbassäng och
en större familjedel än i övriga förslag. Detta med utgångspunkten att detta i sin tur
attraherar mer besökare vilket gör att driftsnettot blir lägre. Ett minskat familjebad
skulle få ner investeringskostnaden, men eftersom intäkterna skulle bli lägre skulle
driftsnettot med största säkerhet bli opåverkat.
Bedömningen från Regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av
nytt badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224
mnkr för nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025 för
byggnation under den tidsperioden.
Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning av
gamla Solbergabadet och återrapportera det till budgetberedning 2022 för förslag till
fortsatt hantering. Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att en framtida
användning av nuvarande Solbergabad behöver utredas i samverkan med andra
förvaltningar såsom UAF med flera.
Ärendebeskrivning

Till budgetavstämningen i maj 2021 hade Regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag
att redovisa resultatet av den fördjupade förstudie som skulle se över placering av
badhus på Visborgsområdet i Visby. Det konstaterades då att tomten var mer
problematisk än väntat. Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde med
ca 100 meter till primärt vattenskyddsområde med uttagsbrunnar.
Vattenskyddsområdet är en av Visbys viktigaste grundvattentäkter. VA-avdelningen
ansåg att byggnation av badhus på aktuell plats är direkt olämplig med det
kunskapsläge som finns för närvarande. Det fanns allt för stor risk att påverkan
skulle ske på den kommunala dricksvattentäkten. I och med dessa förutsättningar
beslutads att inte gå vidare med lokalisering på Visborg, utan
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till budgetavstämningen 2021
återkomma med fördjupad förstudie enligt tidigare uppdrag med placering på
Gutavallen eller annan lämplig plats i Visbyområdet.
I nära dialog med Stadsarkitekten Christian Hegardt, planchef Richard Löwenborg,
Eva Werkelin, planarkitekt från Samhällsförvaltningen och Arkitektfirman Liljewall
har detta resulterat i fyra olika tomter i Visby;


Nybyggnation på Solbergatomten intill befintligt bad på Solberga.



Tillbyggnad till befintligt bad på Solberga.



Nybyggnation på Gutavallens grusplan



Nybyggnation på Rävhagen.

Förstudien genomlyser möjligheter och utmaningar med varje placering, det finns
även volymstudier och situationskartor för varje område samt ett
stadsplaneringsperspektiv. För Solbergaområdet finns även en kulturvärdesanalys.
För en djupare analys av dessa hänvisas till förstudien.
Bifogat finns även en kommentar av förre stadsarkitekten Christian Hegardt om
tankarna kring val av lokalisering. Där skriver han bland annat: ”Det kan också
konstateras att det inte finns några ytterligare självklara platser i Visby som skulle vara möjliga att
inom rimlig tid planlägga eller bebygga med en simhall av planerad storlek.”
Det vill säga att vi har sett på de tomter som kan vara aktuella att bygga på inom det
tidsspann som får anses vara aktuellt.
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I förstudien presenteras även olika nivåer av investering. Detta för att tydliggöra vilka
funktioner och innehåll som varje steg rymmer. Utgångspunkten är det
funktionsbehov som beslutats tidigare när investeringsnivåerna fastställdes.
Föreslaget lokalprogram finns beskrivet i bilagan ”Lokalprogram och
kostnadsbedömning”, men i funktionsprogrammet är det en 25m x25m (tio banor)
bassäng, undervisningsbassäng på 200 m2 och familjebad på 250 m2. Utöver dessa
givetvis även de kringutrymmen som behövs för att bedriva verksamheten så som
omklädningsrum, teknikrum och så vidare. I denna version är den totala byggytan
4600m2.För att få plats med dessa funktioner så bedöms investeringskostnaden till
224 mnkr.
En sänkning i investeringskostnad uppnås genom att minska den totala byggytan.
Om minskningen sker till 25m x 21m (åtta banor), minskat familjebad och mindre
källare får man ner byggytan till 4350m2 och en totalinvestering på 213 mnkr.
För att komma ner ytterligare i investeringsnivå är alternativet att ta bort ytterligare
yta. Kommer man ner på 4250 m2 (sex banor i stora bassängen) är den totala
investeringen på 207 mnkr. I förstudien presenteras även ett ytterligare förslag med
större fokus på familjedelen, detta förslag inkluderar även mindre, invändig
vattenrutschbana samt en mindre relaxdel. Utgångspunkten med denna är att driva
mer besökare och utifrån det få ett mindre driftsnetto trots en högre investering. Den
totala investeringen på detta förslag är 224 mnkr. Den m2-kostnad som är basen i
beräkningen är 40 000 kr/m2 och är avstämd med NCC utifrån deras tidigare
byggnationer. Årskostnaden som redovisas är utifrån en nybyggnation på Solberga
för 224 mnkr och 140 000 badande på årsbasis. Det landar på en årskostnad på 22
mnkr och en intäkt på 6,8 mnkr och summeras till ett driftsunderskott på 15,2 mnkr.
Är utgångspunkten att framtida driftskostnader för befintligt Solbergabad kan räknas
av innebär detta en ramförstärkning på 13 mnkr för att driva runt det nya badhuset
enligt ovan. Det är då avräknat nettokostnad verksamheten och fastighet för
Solberga. Detta är förutsatt att Regionstyrelseförvaltningen inte har några kostnader
kvar för befintligt Solbergabad, framtida användning av nuvarande Solbergabadet
kommer tydliggöra verksamhet och ansvar för verksamhet.
Sänker man investeringen med 14 mnkr till 210 mnkr minskar driftunderskottet med
1 mnkr årligen.
Tidsplanen från beslut är 3,5 till 5 år beroende på vilka driftsformer och
entreprenadformer som väljs. Samt andra strategiska val i processen, så som tävling i
gestaltningen.
Bedömning

Det finns utmaningar med alla föreslagna tomter, men de är större på vissa. Även om
en placering på Gutavallen skulle öppna möjligheter i och med storleken på ytan och
den centrala placeringen, innebär en sådan lokalisering ett annat tidsperspektiv än
övriga tomter då nuvarande detaljplan inte tillåter den fastighet som badhus innebär.
Närheten till riksintresse och världsarv vid Visby ringmur innebär en komplex och
tidskrävande process i framtagandet av ny detaljplan och bedömningen är ett det är
ett riskmoment utifrån den aspekten. Tidsåtgången för det framtagandet är högst
osäker, en uppskattning från konsulten är att det är närmare tio år till byggstart.
En tillbyggnation på befintligt bad är även det en osäker väg framåt då det dels måste
säkerställas att befintligt bad framtidssäkras till samma period som den nybyggda
delen. Liljewalls anser att mer undersökningar kring badet tekniska status krävs. Sen
finns det alltid svårigheter i att på förhand veta hur en så pass gammal byggnad som
3 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/959

Solbergabadet kan byggas ihop. På det hela taget ett alternativ med stora risker
förknippade med sig detta läge.
Placeringen på Rävhagen kan vara i konflikt med nuvarande fördjupande
översiktsplan, som säger att staden ska byggas inifrån. Det finns även en konflikt
med befintlig verksamhet och en planerad utveckling av området. Dock är rapporten
tydlig med att den föreslagna placeringen av badhuset är den som är att föredra på
Rävhagen då de andra, ur stadsplaneringsperspektiv, ligger för osynligt och
svårtillgängligt. Därtill påverkar den avsevärt den befintliga ridverksamheten och det
finns behov för infrastrukturella nybyggnationer. Det finns inte heller fjärrvärme
indraget på området vilket sin tur fördyrar. Sammantaget gör det att
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att vi inte ska placera det nya badhuset där.
Liljewall landar i en rekommendation att placera badhuset på Solbergatomten. De
framhåller att anledningarna till detta är för att det ryms inom befintlig detaljplan,
det centrala läget gör badet fortsatt tillgängligt både via busstationen och från
stadens centrum. Det passar bra in i stadsbilden och ger en siktlinje mot muren. Det
bedöms inte heller utgöra några utmaningar i form av närheten till riksintresset och
världsarvet vid Visby ringmur. Det centrala läget skapar liv och trygghet på kvällen i
och med att öppettiderna kommer att öka samt bidra till en mer levande stad.
Liljewall säger fortsatt att det centrala läget och möjligheten att berika staden och
utvecklingen av centrum inom en nära framtid väger tungt. Att de med denna
placering även fortsatt ligger nära skolor är ett ännu ett argument.
Regionstyrelseförvaltningen och stadsarkitekten delar Liljewalls slutsatser och förslår
att gå vidare med en nybyggnation på Solbergatomten.
Givetvis finns det även utmaningar med att bygga på Solbergatomten. En av dessa är
att det inte kommer att gå att komplettera byggnaden i efterhand. Någon
påbyggnation kommer inte att vara aktuell. Ytterligare en konsekvens att beakta är
att skolan tappar yta där det i dagsläget bedrivs en viss idrottsverksamhet, detta är
något som behöver utredas vidare i processen hur man kan möta. Skolan generellt
genom grundskolechef Jörgen Norström är positiv till placeringen på
Solbergatomten och den tillgänglighet det innebär för skolan. Även den gamla
vaktmästarbostaden intill badet kommer att behöva rivas och den verksamhet som
är där i dag behöver hittas en ny lokal till, även detta behöver utredas vidare.
Vad gäller investeringsnivå vill Regionstyrelseförvaltningen gå vidare med förslaget
med ökad familjebadsdel. Det vill säga det på 224 mnkr och en huvudbassäng på
25m x 21m och en total byggyta på 4550 m2. Detta för att bedömningen görs att en
utökad familjedel samt ett mindre relaxavdelning driver besökare under alla
öppettider. Detta i sin tur medför att den ökade kapitalkostnaden för den större
investeringen och andra eventuella ökade driftkostnader balanseras med större
intäkter på anläggningen. Även om investeringen är större blir driftunderskottet
sannolikt detsamma som om en investeringsnivå på 14 mnkr mindre. Bedömningen
är att åtta banor är tillräckligt för att kunna ha föreningsverksamhet och öppet för
allmänheten samtidigt, vilket är en förutsättning för att kunna nå den tillgängligheten
som är önskvärd. Detta blir svårare att uppnå om man går ner till sex banor. En
fördel till med åtta och en bredd på 21 meter är att det möjliggör matchspel för
undervattensrugby då 21 meter är det som det beviljas dispens för. Vid 25 meters
bredd omöjliggörs matchspel för undervattensrugbyn.
Bedömningen från Regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av
nytt badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224
mnkr för nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025. Till detta
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kommer ett driftsnetto på 15,2 mnkr, och det kommer att behövas en
ramförstärkning på 13 mnkr för att klara av den ökade kostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning
av gamla Solbergabadet och återrapportera det till budgetberedning 2022 för förslag
till fortsatt hantering.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Innehållsförteckning
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Bakgrund

Program- och stadsbyggnadsstudier

Badhusets tidigare planerade läge i Visborg kan inte genomföras pga tekniska
förutsättningar. Därför behöver nya lägen för badhus studeras. 3 platser har pekats ut som
möjliga för lokalisering av badhus; läge invid Solbergabadet, Rävlunda och Gutavallen.

Solberga nybyggnad

Inom dessa ytor har denna lokaliseringsstudien provat möjligheter för ny- och tillbyggnad
med olika placeringar och former som tillvaratar de olika platsernas förutsättningar.

Sammanfattning möjligheter och utmaningar ...................................4
Situationsplan .......................................................................................5
Volymskiss .............................................................................................6
Plan, sektion, stadsbyggnadssektion ..................................................8
Solberga tillbyggnad
Sammanfattning möjligheter och utmaningar ................................. 11
Situationsplan .................................................................................... 12
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Syftet är att identifiera möjligheter, utmaningar och riskfaktorer och bilda underlag för
fortsatt arbete.
Uppdragsbeskrivning
Lokaliseringsutredningen har utförts som en stadsbyggnadsstudie och omfattar följande
delar:
- Inventering av förutsättningar i 4 lägen
- Lokalprogram och kostnadsbedömning
- Program- och stadsbyggnadsstudier för bad i 4 lägen

Plan, sektion, stadsbyggnadssektion ............................................... 15

- PM kulturvärden för Solbergabadet, har utförts av underkonsult Tyréns

Gutavallen nybyggnad

- Sammanfattande bildspel och rekommendationer

Sammanfattning möjligheter och utmaningar ................................. 18
Situationsplan .................................................................................... 19

Förutsättningar:

Volymskiss .......................................................................................... 20

Arbetet har utförts under en komprimerad tidsperiod, juni-september 2021, i dialog
och samverkan med kommunens kompetenser på Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Projektavdelningen. Kortare rådgivning för
grundläggningsförhållanden har skett med Pentacon. Kulturmiljö pm har tagits fram parallellt
av Tyréns byggnadsantikvarier.
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Solberga nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning
RESECENTRUM

I det mycket centrala läget kan ett bad bidra till en tät och levande stad.
Den nya byggnaden formas för att möta den omgivande bebyggelsens
skala. Nya framsidor skapas mot Solbergagatan, det öppna
stadsrummet och mot ett nytt entrétorg. Valdemarsgatan återskapas här
i form av ett gång- och cykelstråk och förbättrar både kommunikation in
mot ringmuren och resecentrum samt siktkontakten med ringmuren.

Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket bedöms inkludera badhus. Detaljplanens byggnadshöjd
är + 49,2 (korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än
flera av de befintliga skolbyggnaderna och på nivå med
befintligt bad. Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort.
Programskissen har därför formats för att utnyttja tomtens
höjdskillnader och placerar de höjdkrävande rummen i
tomtens lägsta del. Vår bedömning är att ett badhus kan
rymmas inom den gällande planen men att noggrannhet krävs
i utformningen. Vi rekommenderar också att studier görs
utifrån mer detaljerade höjdunderlag.

resecentrum och badets entrétorg. I detta stråk ligger ringmur
och marktorn 42 och Tjärkoket i blickfånget och synliggör därmed
världsarvet, se PM kulturmiljö.
Kulturhistorisk hänsyn behöver tas till befintligt intilliggande
badhus som klassas som en särskilt värdefull byggnad. Den
befintliga villan, fd vaktmästarbostaden illustreras i denna skiss
som riven. Även denna har värden som dock bedöms som lägre.

FÖP och planprogram
Bedöms var i linje med tänkt utveckling till stadskärna i FÖP.
Läge för P-hus är utpekat i planprogram.

Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet och
kompletteras av många goda cykelparkeringar intill badets entré.
Ytan i anslutning till badet och skolan omformas för att inrymma
effektivare markparkeringar och redovisar här 75 platser. I
planprogrammet för Östercentrum pekas läge för parkeringshus
ut. I denna skiss visas ett parkeringshus med 100 platser fördelat
på 4 plan, varav 2 över mark. Parkeringshuset bör studeras för
att inrymma samnyttjande av besökare till Östercentrum, badhus
och skola.

Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg
kan vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning.
Infrastruktur finns.

INLASTNING
SKOLA

Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt och tillgängligt för såväl
turister som boende. Många välbesökta funktioner finns inom
5 minuters gångavstånd.
Tvärkopplingen från Kung Magnus till Solbergagatan stärks
som kommunikationsstråk och för siktlinjen mot Marktorn
42. Den stärkta tvärkopplingen (tidigare Valdemarsgatan)
förbättrar även kommunikationen till villastadsdelen öster om
Solbergagatan.
Stadsbild och gestaltning
Det centrala läget och synligheten från det öppna området
i anslutning till ringmuren gör att särskild omsorg behöver
läggas vid gestaltning.
Den nya byggnaden ligger i anslutning till ett kluster av
befintlig bebyggelse och kan formas för att läsas ihop med
denna. En front blir synlig från det öppna stadsrummet.
Badhuset föreslås delas in i flera volymer som dels
utnyttjar tomtens höjdskillnader och även samverkar med
omgivningens småskalighet samt ger respektrum för det
befintliga badet.
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Kulturmiljö
Det tvärgående gångstråket, fd Valdemarsgatan, återskapas
och blir ett entréstråk för gång och cykel som binder samman
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Trafik och angöring
Skolportsgatan och väg 140 är huvudgator. Angöring via befintlig
parkering mot Skolportsgatan är möjlig. In- och utlastning kan ske
via befintlig angöringsgata i triangelns södra spets.

Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas. Bör undersökas vidare om det frigjorda
befintliga badet kan fylla någon funktion för skolan och om den
minskade gårdsytan är tillräcklig.
Befintlig villa intill badet har i skissen rivits till förmån för ett
entrétorg till det nya badet. Komplementbyggnad intill skolans
inlastning har rivits.
Alternativ för bevarande av träd längs Skolportsgatan kan
studeras vidare efter inmätning. Flera träd inom triangeln har
tagits bort.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom
det centrala läget. Minskat bilanvändande genom närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet. Bidrar till en blandad och levande stad där
inslag av badhus är en livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader utöver redovisad kostnadsuppskattning
rivning av befintlig villa, eventuellt P-hus, eventuellt utökat behov
för skolgården?, markgestaltning ny parkering, Tävlingsförfarande
eller liknande som säkerställer hög kvalitet.

Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket inkluderar badhus. Detaljplanens byggnadshöjd är
+49,2 ( korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än
flera av de befintliga skolbyggnaderna och på nivå med
befintligt bad. Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort.
Programskissen utnyttjar därför bassänger och hopptorn i bef.
byggnad. Vår bedömning är att ett badhus kan rymmas inom
den gällande planen .

Solberga tillbyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning
RESECENTRUM

FÖP och planprogram
Bedöms var i linje med tänkt utveckling till stadskärna i FÖP.
Läge för P-hus är utpekat i planprogram.
Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg kan
vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Infrastruktur finns.
Befintlig badhusets tekniska status måste undersökas
närmare. Det är möjligt att byggnaden har en lägre status än
den utförda tekniska undersökningen redovisar.
Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt beläget. Trots det centrala
läget är dock detta alternativ mindre tillgängligt. Genvägen
tvärs skoltomten från busstationen blockeras av den nya
tillbyggnaden. Även siktlinjen mot Marktorn 42 blockeras. För
att komma till badhusets entré måste man gå runt badhuset.
Många välbesökta funktioner finns dock inom ett nära
gångavstånd.
INLASTNING
SKOLA
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MARKPARKERING 25 P.
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Kultur
Stor kulturhistorisk hänsyn krävs vid ombyggnad av
det befintliga badhuset som klassas som en särskilt
GRÄNS
PLANPROGRAM

Lokalisering Badhus Visby

HKP

TORG

GRÄNS
DETALJPLAN

Sammanfattande bildspel
Förstudie

Stadsbild och gestaltning
Det centrala läget och synligheten från det öppna området
i anslutning till ringmuren gör att särskild omsorg behöver
läggas vid gestaltning.
Den nya byggnaden ligger i anslutning till ett kluster av
befintlig bebyggelse och kan formas för att läsas ihop med
denna. En front blir synlig från det öppna stadsrummet.
Badhuset föreslås delas in i flera volymer som dels
hanterar tomtens höjdskillnader och även samverkar med
omgivningens småskalighet samt ger respektrum för det
befintliga badet.

11
7 av
av42
30
2021-09-08

värdefull byggnad, se separat pm. Den befintliga villan, fd
vaktmästarbostaden illustreras i denna skiss som riven. Även
denna har värden som dock bedöms som lägre.
Antikvariskt förundersökning krävs för att fullt ut bedöma det
befintliga badets kulturvärden .
Trafik och angöring
Skolportsgatan och väg 140 är huvudgator. Angöring via befintlig
parkering mot Skolportsgatan är möjlig. In- och utlastning kan ske
via befintlig angöringsgata i triangelns södra spets.
Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet och
kompletteras av många goda cykelparkeringar intill badets entré.
Ytan i anslutning till badet och skolan omformas för att inrymma
effektivare markparkeringar och redovisar här 52 platser. I
planprogrammet för Östercentrum pekas läge för parkeringshus
ut. I denna skiss visas ett parkeringshus med 100 platser fördelat
på 4 plan, varav 2 över mark. P-hus bör studeras för att inrymma
samnyttjande av besökare till Östercentrum, badhus och skola.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas. Bör undersökas vidare om den
minskade gårdsytan är tillräcklig.
Befintlig villa intill badet har i skissen rivits .
Delar av befintligt bad har rivits (omklädningsrum mm).
Flera träd inom triangeln har tagits bort.
Befintliga träd längs Skolportsgatan bevaras i denna skiss.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom det
centrala läget. Minskat bilanvändande genom relativ närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering. Bidrar till socialt
hållbara trygga och befolkade gaturum under stor del av dygnet.
Bidrar till en blandad och levande stad där inslag av badhus är en
livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-rivning av befintlig villa och förråd, -ev parkeringshus., -mark ny
parkering, -eventuellt utökat behov för skolgården?
-Tävlingsförfarande eller liknande som säkerställer hög kvalitet.
Övrigt
Befintlig bassäng nyttjas och kompletteras av en ny. Måtten
medger då inte tävlingsverksamhet. Total programyta blir större
än för nybyggnadsalternativen.

Detaljplaneförutsättningar
Ny detaljplan bedöms behövas. Detaljplanen från 1937
hänvisar till äldre detaljplan från 1934 avseende ny
bebyggelse. Gutavallen ingår enligt denna i ett system av
öppna platser som synliggör ringmuren. Framtagande av
ny detaljplan i detta läge som gränsar till världsarv och
riksintresse involverar många remissinstanser. Om och när en
ny detaljplan som omfattar badhus i detta läge kan ha laga
kraft kan därför inte bedömas och ses som ett riskmoment.

Gutavallen nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning

FÖP och planprogram
Badhuset kan bidra till FÖPens strukturskiss för nya
stadsfronter mot Kung Magnus väg och Artillerigatan. Det
bidrar också till FÖPens vision att läka staden och bygga
staden inifrån samt till ändrad markanvändning.
Tekniska förutsättningar
3-5 m till berg innebär att grundläggning på berg kan vara
möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Grundläggning med källare nödvändig för att sänka
byggnadens totala höjd så att den inte dominerar över
ringmurens höjd. Försiktig lösgörning av mark alternativt
sprängning bedöms då behövas för att undvika påverkan på
ringmur.

RESECENTRUM

Tillgänglighet i staden
Läget invid ringmuren, Östercentrum, och busstationen
är mycket centralt och tillgängligt för såväl turister som
boende. Många välbesökta funktioner finns inom 5 minuters
gångavstånd.
Nytt tvärgående gc-stråk mellan idrottsplats och bad kan
förbättra tillgängligheten i området.
Den nya byggnaden stöttar här Artillerigatans tänkta
förlängning enligt FÖP, och bildar en tydlig hörnsten i
kommande utveckling.

RGAGA
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SOLBE
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NYA ARTILLERIGATAN

GRÄNS
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TINGSHUSET

Stadsbild och gestaltning
Världsarv och riksintresse gränsar till läget. Stadens silhuett
påverkas här av en stor byggnad i synligt läge.
Byggnaden behöver utvecklas för att inte dominera över
ringmuren i höjd.
Stadsskalan påverkas även av att byggnadens fotavtryck
är stort. Byggnaden behöver därför bedömas tillsammans
med sitt nya sammanhang, se FÖP och planprogram. När
byggnaden ligger som en solitär på en öppen yta dominerar
den sin omgivning.

CIRKUSPLATSEN

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Kvalitet och gestaltning i nivå med det unika läget måste vara en
förutsättning för fortsatt utveckling.
Kultur
Läget invid riksintresse och världsarvets avgränsning samt synlig
kontakt med ringmuren är mycket krävande. Största omsorg
krävs i utvecklingen, se rubrik gestaltning.
Befintlig kalkstensmur föreslås demonteras och återanvänds som
avgränsning av Gutavallen.
Trafik och angöring
Artillerigatans tänkta nya sträckning enligt FÖP kan fullföljas.
Trafikerade gator vid 2 sidor ger flera angöringsmöjligheter.
Parkering
Läget nära busstationen bidrar till att stärka hållbarhetsprofilen
och minskar parkeringsbehovet.
Parkering kan rymmas i anslutning till byggnaden och utföras
reversibel på mark.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Befintliga tekniska ekonomibyggnader invid Cirkusplatsen
förutsätts ges en ny lokalisering.
Friidrott använder idag del av ytan och kan behöva omlokaliseras.
Befintliga träd längs Kung Magnus väg kan bevaras.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom
det centrala läget. Minskat bilanvändande genom närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet. Bidrar till en blandad och levande stad där
inslag av badhus är en livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-plankostnader för ny detaljplan.
-högre grundläggningskostnader?
-Flytt av kalkstensmur
-Tävlingsförfarande eller liknande som säkerställer hög kvalitet.
-material och gestaltning i nivå med det unika läget
Övrigt
Byggnaden behöver ses som en del i utvecklingen för
närområdet, se FÖP och planprogram.

Detaljplaneförutsättningar
Förenligt med detaljplanen från 1973. Höjdbegränsning
saknas.
Parkering föreslås här på ”mark som ej får bebyggas” invid
väg 143 och bör därför göras utan inslag av byggnader eller
murar.

Rävhagen nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning

FÖP
Rävhagen vidareutvecklas för idrott och rekreation enligt
plankarta och som ”stadsnära strövområde”. Man kan
ifrågasätta om ett bad inom Rävhagen följer FÖPens
övergripande riktlinjer om att läka staden och bygga staden
inifrån. Nämnd utveckling av hästsporten med tyngdpunkt i
Skrubbsområdet kan innebära en konflikt.
Tekniska förutsättningar
1-3m mark postglacial sand och hög grundvattennivå.
Jordlagret är tunnare än i Visborg, men avstånd till
uttagsbrunnar större. Situationen liknar men är inte helt
jämförbar med Visborg.
Handelsbyggnader vid väg 143 är utförda med platta på mark
och ett antagande kan vara att liknande lösning är lämplig.
Förslaget redovisas därför utan källare och innebär att
byggnaden blir hög.
Fjärrvärme är inte indragen i området.

INLASTNING

GRÄNS
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Tillgänglighet i staden
Läget, strax utanför innerstaden, ligger i Rävhagens
friluftsområde intill externhandelsområde och travbana. Hit
reser man med buss, bil och cykel. 7-10 minuters resa med
buss och några minuters promenad från busshållplatsen
om övergångsställe över vägen 143 anordnas. Utan
övergångsställ fås en extra 10 minuters promenad.

TOMTGR

ÄNS
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Stadsbild och gestaltning
En badbyggnad som vänder sig mot väg 143 kan annonsera
idrottsområdet och ge Rävhagens friluftsområde ett ansikte.

Trafik och angöring
Gatusträckning fram till ny byggnad är kort men behöver
uppgraderas.
Upprustning av cykelvägar bör värderas.

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Kultur
Inga kända fynd eller hänsyn finns i området.
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Rondellens kapacitet behöver ökas enligt FÖP.
Trygg korsning av vägen 143 behöver anordnas.
Befintlig tunnel under vägen 143 kan vid behov uppgraderas för
att rymma både hästar och gående.
Parkering
Ny parkering ryms.
Samnyttjande med ishallens parkering är möjlig, kapacitet
undersöks vidare.
Påverkan befintliga verksamheter
Ridverksamhetens hagar föreslås tas i anspråk. Bör undersökas
om nya hagar kan tillskapas i det inre området av Rävhagen. Kan
ridverksamheten genom detta ges en likvärdig eller förbättrad
situation och kan behovet av att korsa väg 143 med hästar
minskas?
Hållbarhet
Kollektivtrafik finns men bör förbättras. Cykelvägar bör stärkas.
Trygghetsfrågor bör ses över.
Befintlig infrastruktur saknas.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-lösningar kopplade till hästsporten.
-uppgradering av gata på sträckan närmast rondellen
-eventuell uppgradering av rondell.
-tillkommande infrastruktur för försörjning av badbyggnaden bl a
fjärrvärme.
-övergångsställ vid busshållplats.
-trygghetslösningar som belysning mm.
Övrigt
Konsekvensanalys av hur ridsport och bad kan samsas om ytan
bör göras som ett nästa steg.
Badhuset har planerats på den föreslagna ytan eftersom den
ligger rakt framför rondellen och är ett ”bästa skyltläge” .

Rävhagen R1, R2, R3 nybyggnad
sammanfattning

Detaljplaneförutsättningar
Förenligt med detaljplanen från 1975.
Tillgänglighet i staden: Lägena är svårtillgängliga och osynliga för boende såväl som för turister.
Ekonomi: Tillkommande kostnader för: försörjning / ledningsdragning, breddning/standardhöjning gata, ev uppgradering
av rondell, ev lösningar i anslutning till ridsport
Övrigt
Avstånd till väg 143 bedöms för stort.

Rävhagen R5 nybyggnad
sammanfattning

Detaljplaneförutsättningar
Ligger ej inom detaljplanelagt område och blir därför ett mer tidskrävande alternativ.
Tillgänglighet i staden:
Bästa skyltläge inom Rävhagen och närhet till busshållplats och handelsområde gör detta till en bra placering.

R1

R2
R3

R5

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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PM Kulturvärden för Ekorren 210831
redovisar bl a
Solbergabadet klassas som särskilt
värdefull byggnad.

EKORREN 1 VISBY,
SOLBERGABADET

Det har ett värde att stärka siktlinjer mot
ringmuren och dess torn t ex i tidigare
Valdemarsgatan.

- PM KULTURVÄRDEN
2021-08-31

Solbergabadets entré med den karaktäristiska ljusskylten. Entrépartiet är indraget i fasaden och består av glasbetong och stora glasade ytor med en bröstning av blålackerad plåt.
Foto: Tyréns

Karta av A. Serboni daterad 1936. Kartan bygger på Markelius stadsplan från 1934. Kv.
Ekorren är nu ett sammanslaget kvarter. Valdemarsgatan delar fortfarande av Ekorren
från kv. Järven. Källa: Region Gotland

3. En byggnad kan vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang.
Tyréns bedömning:
Solbergabadet har haft stor betydelse för idrottsrörelsen på Gotland, inte minst
Wisby simsällskap. Anläggandet av simhallen innebar att det för första gången
var möjligt att simma året runt i Visby.
Sammanvägd bedömning:
Simhallen har höga arkitektoniska värden, den representerar idrottsrörelsens
framväxt på ön och har en stor lokalhistorisk betydelse för Visby och Gotland.
Tyréns gör bedömningen att trots förändringar är Solbergabadet att betrakta
som en särskilt värdefull byggnad i enlighet med vad som avses i PBL.

ATT TÄNKA PÅ I DEN FORTSATTA PROCESSEN
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller
konstnärlig synpunkt får enligt PBL inte förvanskas (PBL 8 kap § 13). För att kunna
bedöma byggnadens kulturvärden och konsekvenserna av en eventuell tillbyggnad
behöver därför en antikvarisk förundersökning göras.

Ortofoto från omkring 1960. Valdemarsgatan är nu avskuren och ett grönområde har
anlagts. Solbergaskolan är tillbyggd, närmast Solbergagatan ligger idrottshallen. Källa:
Lantmäteriet.

2021-08-31

Sammanfattande bildspel
Lokalisering Badhus Visby

Bassänghallen har en kraftfull förskjuten takform med synlig konstruktion som tillsammans med den ristade putsen och fönsterindelningen skapar geometriska mönster. Foto:
Tyréns
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Det är viktigt att ta hänsyn till de visuella möjligheterna att se ringmuren och dess
torn i stads- och landskapsbilden. Höjden på ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelse och inte överstiga denna.
Det finns möjligheter att förstärka kopplingen till ringmuren genom att siktlinjen mot
Tjärkoket friläggs längs Valdemarsgatans tidigare sträckning (se, A. Serbonis karta
1936, sid 5).

Lokalprogram
sammanfattning av lokalprogram

Sammanfattande bildspel
Lokalisering Badhus Visby
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•

•

Lokalprogram - översikt
•

Hemse, som uppfördes 1996 0ch renoverades senast 2015, med cirka 50 000 badande/år
2017.
I dag bor strax över 60 000 invånare på Gotland vid årsskiftet 2020/2021. I Visby bor
strax över 24 000 invånare (räknar vi in närområdet ökar invånarantalet till cirka 35 000
personer) 2020/2021. Vid en ungefärlig befolkningsutveckling på 0,5–0,6 %/år ger
motsvarande siffror för 2030 – 63 000/26 000 – och en antagen prognos för 2040 ger
följande siffror – 66 000/28 000.
Vi har räknat med 130 000/140 000 bad per år för ett nytt badhus i Visby. Hemsebadet är
borträknat och en viss turisteffekt ingår.
Effekten av turism är inte med räknad, men potential borde finnas.

plats.
•

Omklädningsrum, ca 350 m2.
2 omklädningsrum med ca.120 skåpsplatser i varje. Pianoskåp och halvskåp kan
kombineras för att optimera ytorna. 6-8 duschar/avdelning samt 1 RWC och 2 vanliga WC.
Kompletteras med 2 st. flexomklädningsrum för skolbad, simundervisning, simklubb mm.
Ca.15 platser i varje rum. Kompletteras med två mindre duschrum samt RWC och WC.
Flexomklädnadsrummen kan med fördel placeras i anslutning till multibassängen. Bastu i
de stora omklädnadsrummen. Sminkplatser skall finnas i både dam och herravdelningen.

•

Omklädning special, ca 50 m2
3st. separata hytter med bänkar samt dusch. Separat RWC. En hytt utrustas med taklyft.
Omklädnadsskåp bredd 400 mm (kombineras med helskåp och halvskåp), ca.15st. placeras
i rum utanför omklädningsrummen tillsammans med uppställningsyta för brits och
rullstolar. Omklädningen för funktionshindrade skall finnas i direkt anslutning till
multibassängen. Denna avdelning är också lämplig att byta om i för badande med olika
etnisk bakgrund, olika sexuell läggning eller behöver byta om enskilt av andra grunder.

•

Förråd, ca 100 m2.
Två förråd bör finnas i anslutning till 25 metersbassängen. 2 förråd bör finnas i direkt
anslutning till multibassängen samt familjebadet samt skrivplats för simlärare. Förråden
bör vara 10–15 m2 stora. Omfattning av förråd får slutligen bestämmas utifrån det lokala
behovet. Dessutom bör ett större städförråd finnas. Här ska finnas möjlighet att ladda
städmaskin samt att tömma skurmaskin i större golvbrunnar.

Utdrag ur lokalprogram och kostnadsbedömning för bad i Visby.
Lokalprogram
Syftet med detta lokalprogram är att ge en övergripande beskrivning av vilken typ av badhus som
ska byggas, storlek, standardnivå samt vilka olika lokaler och funktioner, som ska finnas i
byggnaden.
•

Motions/tränings/tävlingsbassäng, ca 1150 m2.
25 m x 25 m, 10 banor á 2,5 m kan även vara 12 banor á 2 m. Djup 120 – 400 cm.
Hoppmöjlighet med 1 samt 3 meters svikt och en 5 meters trampolin.
Bassängen utrustas med lyftplan för funktionshindrade samt en längre fast trappa med
räcken för enkel angöring till bassängen. Lejdare i de övriga hörnen. Bassängen utrustas
även med ingjutna bottenfästen som förberedelse för flytande lekutrustning. Dykträning är
möjlig. Undervattensrugby kan tränas, men bassängmått är inte optimala för matcher (man
får bara dispens för 21 meters bassänger).
Bassängen kan med fördel utrustas med elektroniskt drunkningslarm.
Publikkapacitet på 200 åskådare redovisas (för nationella- och distriktstävlingar gäller
publikkapacitet för 300 åskådare, förslaget kan anpassas till detta, men innebär större area).
Åskådarplatser föreslås på fasta läktare. Alternativt kan åskådarplatser anordnas på
balkong runt om bassängen.
1 RWC i denna del. Förråd redovisas på annan plats.

Multi/undervisningsbassäng, ca 200 m2.
12,5 x 6 m. Utrustas med höj- och sänkbart mellangolv. Djup flexibelt mellan 0 – 180 cm,
det gör bassängen lämplig för allt från babysim till vattengymnastik.
Anpassad för
en simskolegrupp.
Bassängen utrustas med lyftplan
för funktionshindrade samt en längre trappa (ledad)
Dokumentnamn:
Beställare:
Sida: med
Lokalprogram
badhus
Visby angöring till bassängen.
Region Gotland
4 (15)som
räcken
för enkel
Bassängen utrustas även med ingjutna fästen
förberedelse för flytande lekutrustning. Reglerbar vattentemperatur.
1 RWC i anslutning till multi/undervisningsbassäng och familjebad. Förråd redovisas på
annan plats.

Entrékassa och servering, ca 75 m2.
Dessa funktioner bör samordnas för att samutnyttja personal. Servering mot entréhall och
25 meters bassäng/familjebad för badande gäster. Köket bör anpassas för att servera till
exempel: korv, micromat, grillade smörgåsar, sallader, smörgåsar, fika, kaffe/the/kylda
drycker, glass. Ingen grillyta eller fritös. Här finns också: diskrum, kök, förråd, kylrum,
Dokumentnamn:
Beställare:
Sida:
städförråd
dagskassorna.
Försäljningsyta för badartiklar integreras.
Lokalprogram
badhussamt
Visby räkningsrum för
Region
Gotland
5 (15)
Badvakt placeras i anslutning.
•

•

Entréhall, ca 175 m2.
Innehåller plats för cafeyta och väntande badgäster. Gärna med generös takhöjd för att ge
rymd i rummet. Här finns 1 WC samt 1 RWC.
Skoavtagning ordnas i samband med kassa och entrespärrar.

•

Simklubben, ca 25m2.

•

•

Familjebad, ca 250 m2.
Innehåller attraktioner med huvudsaklig målgrupp för barn i åldern upp till 7–10 år. Storlek
på vattenytan ca 125 m2 med strand, strömkanal, grotta, kortare rutschbana, fantasifulla
attraktioner samt interaktiv lek. Eventuellt ordnas Water spray area.
Vattendjup 0-0,2/0,4 m i den ena bassängdelen samt 0,6-0,9 m i den andra bassängdelen.
Bord och stolar för servering kan med fördel placeras i anslutning till bassängen.
Barntoalett/skötrum bör finnas i direkt anslutning till bassängen. Förråd redovisas på annan
plats.

•
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Omklädningsrum, ca 350 m2.
2 omklädningsrum med ca.120 skåpsplatser i varje. Pianoskåp och halvskåp kan
kombineras för att optimera ytorna. 6-8 duschar/avdelning samt 1 RWC och 2 vanliga WC.
Kompletteras med 2 st. flexomklädningsrum för skolbad, simundervisning, simklubb mm.
Ca.15 platser i varje rum. Kompletteras med två mindre duschrum samt RWC och WC.
Flexomklädnadsrummen kan med fördel placeras i anslutning till multibassängen. Bastu i
de stora omklädnadsrummen. Sminkplatser skall finnas i både dam och herravdelningen.

•

Omklädning special, ca 50 m2
3st. separata hytter med bänkar samt dusch. Separat RWC. En hytt utrustas med taklyft.
Omklädnadsskåp bredd 400 mm (kombineras med helskåp och halvskåp), ca.15st. placeras
i rum utanför omklädningsrummen tillsammans med uppställningsyta för brits och
rullstolar. Omklädningen för funktionshindrade skall finnas i direkt anslutning till
multibassängen. Denna avdelning är också lämplig att byta om i för badande med olika
etnisk bakgrund, olika sexuell läggning eller behöver byta om enskilt av andra grunder.

•

Förråd, ca 100 m2.
Två förråd bör finnas i anslutning till 25 metersbassängen. 2 förråd14
böravfinnas
i direkt
42
anslutning till multibassängen samt familjebadet samt skrivplats för2021-09-08
simlärare. Förråden
bör vara 10–15 m2 stora. Omfattning av förråd får slutligen bestämmas utifrån det lokala
behovet. Dessutom bör ett större städförråd finnas. Här ska finnas möjlighet att ladda
städmaskin samt att tömma skurmaskin i större golvbrunnar.

Ett kontorsrum med plats för möten. Mindre förråd i anslutning till lokalen.
•

Personalomklädning, ca 25 m2.
2 omklädningsrum med vardera 10 st 400 mm breda skåp med mellanväggar, RWC samt
duschutrymme.

•

Pausrum, kontor mm, ca 50 m2.
Rum för personalen med pentry och kontor. Cirka 8 sittplatser bör finnas i pentry, samt 2
kontorsrum. Eventuellt kan ett av kontoren användas som grupprum.

•

Övriga utrymmen, ca 50 m2.
Huvudstädcentral med generösa lagringsutrymmen, extra förråd till servering, tvättstuga
samt soprum med kylt utrymme för livsmedelssopor.

•

Tekniska utrymmen, ca 1 500 m2.
Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, ventilationskulvertar, elcentral,
verkstad, driftrum, labb för vattenrening och övriga teknikutrymmen, placeras i källaren.
Inlastning i markplan med lyftbord och trappa till källarplan.

Total programyta enligt ovan är 4 000 m2. Med 15 % svällning för kommunikationsytor,
ytterväggar mm blir nybyggnadens totala BTA area 4 600 m2.

Parkering
Parkeringsbehovet uppskattas till 100 – 120 platser. Den lägre siffran gäller centralt läge, såsom
för Gutavallen och Solbergabadet nybyggnad. Kan eventuellt minskas med samutnyttjande av
närliggande parkeringsanläggningar.
Den högre siffran gällerför ett mer ocentralt läge, såsom Rävhagen.
Konsekvenser av bättre kollektivtrafik och mindre bilism i ett framtidsscenario är inte medtaget i
denna bedömning. Får diskuteras vidare vid ett senare tillfälle.
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Lokalprogram - sammanfattning
Utdrag ur lokalprogram och kostnadsbedömning för bad i Visby.

SAMMANFATTNING
Efterfrågat lokalprogram ger en total byggnadsarea på cirka 4600 m2. Illustrationsskisserna
redovisar badhus av den storleken för nybyggnadsförslagen.
Investeringskostnad och årskostnad har utgått från det mest troliga förslaget, nämligen
Solbergabadet nybyggnad.
Investeringskostnaden för badhuset bedöms till cirka cirka 224 MSEK och det årliga
driftsunderskottet bedöms till cirka 15 MSEK.
Ska budgetmålet på maximalt 210 MSEK innehållas, behöver den totala byggnadsarean minskas
till cirka 4 250 m2. Det årliga driftsunderskottet minskar i detta fall något till cirka 14 MSEK.
Utgångspunkten för de ekonomiska analyserna har varit Solbergabadet nybyggnad.
Investeringskostnaden för de andra lokaliseringarna kan variera något, se reflexioner nedan:
•

Gutavallen. Kostnadsposter som kan fördyra projektet är geoteknik, fasadutformning,
större tomt än för Solbergabadet, flytt av kalkstensmur mm.

•

Rävhagen. Kostnadsposter som kan fördyra projektet är infrastrukturkostnader, större
tomt än för Solbergabadet, ersättning för ianspråkstagna hästhagar mm. Kostnadsposter
som kan förbilliga projektet är enklare grundläggning, enkel logistik för byggplatsen mm.

•

Solbergabadet om- och tillbyggnad. Byggnadsareorna blir större, se lokalprogrammet.
Renovering av befintligt bad ger alltid stor osäkerhet i investering, det visar
erfarenheterna. Kostnadskonsekvenser för rivning av omklädnadsbyggnaden, villa och
förråd och eventuell investeringskostnad för del i ny parkeringsanläggning är inte
medtagna.

Solbergabadet nybyggnad har även osäkerheter i investeringskostnaden, i detta tidiga skede.
Osäkra kostnadsposter är framför allt geoteknik, rivning av villa och förråd och eventuell
investeringskostnad för del i ny parkeringsanläggning.

Sammanfattande bildspel
Lokalisering Badhus Visby

15 av 42
2021-09-08

Programskiss
Solberga nybyggnad

Sammanfattande bildspel
Lokalisering Badhus Visby

16 av 42
2021-09-08

Solberga nybyggnad

SKOLPORTSGATAN

BEF TRÄD BEVARAS?

GRÄNS
PLANPROGRAM

?

situationsplan

18 P

P-HUS 25 P / PL.
ALT.

MARKPARKERING 25 P.

56 P

TORG

”VALDEMARSSTRÅKET”

HKP

LEK

GC-VÄG

GRÄNS
DETALJPLAN

GYM

INLASTNING
SKOLA

S
INLA

ATA
GSG
TNIN

INLASTNING

SO
LB
ER
GA
GA
TA
N

RESECENTRUM

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

N

17
5 av
av30
42
2021-09-08

0

5 10

20

50

100

Solberga nybyggnad

Tjärkokeriet

ﬂygperspektiv från sydöst

Resecentrum
Marktorn 42

Siktlinje mot ringmur och marktorn 42
Valdemarsgatans tidigare sträckning
återskapas och knyter an till Resecentrum

Gångstråk till resecentrum

Solbergaskolan

Entrétorg
Nytt P-hus
Solbergagatan

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Gångstråk till Östercentrum

18
6 av
av30
42
2021-09-08

Solberga nybyggnad
ﬂygperspektiv från väst

Nytt P-hus

Solbergaskolan

Siktlinje mot ringmur och marktorn 42

Valdemarsgatans tidigare sträckning
återskapas och knyter an till Resecentrum.

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

19
7 av
av30
42
2021-09-08

Solberga nybyggnad

A

Programplan 1:400
5M

Total redovisad yta 4600 kvm BTA

3M

1M

INLASTNING

PUBLIKPLATSER

FÖRRÅD /
INLASTNING
25M-BASSÄNG
8 BANOR
25 X 25 M

MULTIBASSÄNG
12,5 X 6 M
UTEGYM

VÅT KORRIDOR

BASSÄNGRUM

OMKL.
GRUPP

SITTYTA

OMKL.
GRUPP

GC-BANA

OMKL.
FLEX

FÖRRÅD

LEKBASSÄNG

INLASTNING / TEKNIK
OMKL.
DAM

ENTRÉHALL
KORRIDOR

OMKL.
HERR

CYKEL-P

PERSONAL

PERSONAL

KÖK
DISK
FRD

OMKLÄDNING DAM/HERR
OMKLÄDNING FLEX

CAFÉ
REC.

NEDRE
ENTRÉHALL
+40,2

PERSONAL

OMKLÄDNING GRUPP
KLUBBRUM

TEKNIKRUM

ÖVRE
ENTRÉHALL
+42,8

PUBLIKFLÖDE
FLÖDE BADGÄSTER

RWC

CYKEL-P

VF
ENTRÉTORG
+42,8

N
A

0

5

10

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

SKALA201:400
0
5
METER

30

10

15

40

20

30

40

20
8 av
av30
42
2021-09-08

Solberga nybyggnad
Programsektion 1:200

45°

DP NIVÅ
+49,20

ENTRÉTORG

ENTRÉHALL
25M BASSÄNG

+42,80

LEKBASSÄNG
+40,20

TEKNIK

TEKNIK

SKALA 1:200

0

5

0 1 2
METER

10

5

15

10

20

15

20

Stadssektion 1:1000
+54,94

+50,20

MURKRÖN +45,47

KUNG MAGNUS VÄG
0

5 10

20

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

SKALA 1:1000

50

+49,20 DP

+48,20

SOLBERGAGATAN

100

21
9 av
av30
42
2021-09-08

Programskiss
Solberga tillbyggnad

Sammanfattande bildspel
Lokalisering Badhus Visby

22 av 42
2021-09-08

Solberga tillbyggnad

GRÄNS
PLANPROGRAM

SKOLPORTSGATAN

situationsplan

18 P

P-HUS 25 P / PL.
ALT.

MARKPARKERING 25 P.

SKOLGÅRD

34 P
Bef.
badhus
HKP

TORG

Tillbyggnad

INLASTNING
SKOLA

RESECENTRUM

S
INLA

TNIN

ATA
GSG

SO
LB
ER
GA
GA
TA
N

INLASTNING

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

N

23 av 30
12
42
2021-09-08

0

5 10

20

50

100

GRÄNS
DETALJPLAN

Solberga tillbyggnad
ﬂygperspektiv från sydöst

Resecentrum

Gångstråk till resecentrum

Gångstråk till

Östercentrum

Nytt P-hus

Entrétorg

Trädallé bevarad och
förlängd

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

13
24 av 42
30
2021-09-08

Solberga tillbyggnad
ﬂygperspektiv från väst

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

25
14 av 30
42
2021-09-08

BASSÄN

FÖRRÅ

Programplan 1:400

INLAST

Total redovisad yta 5250 kvm BTA

A

ENTRÉH

KORRID

PERSO

OMKLÄ

OMKLÄ

OMKLÄ
PUBLIKPLATSER

FÖRRÅD

MULTIBASSÄNG
12,5 X 6 M

25M-BASSÄNG
6 BANOR
16,5 X 25 M

TEKNIK

PUBLIK
FLÖDE

VÅT KORRIDOR

INLASTNING

OMKL.
GRUPP

OMKL.
GRUPP

OMKL.
FLEX

BASSÄNGRUM
BEFINTLIGT
HOPPTORN

FÖRRÅD
INLASTNING / TEKNIK

LEKBASSÄNG
OMKL.
DAM

ENTRÉHALL

OMKL.
HERR

BEFINTLIG BASSÄNG
5 BANOR

KÖK
DISK
FRD

KORRIDOR
BEFINTLIG LÄKTARE

PERSONAL
ENTRÉHALL

OMKLÄDNING DAM/HERR
RWC

OMKLÄDNING FLEX

PERSONAL
KLUBBRUM

OMKLÄDNING GRUPP

VF

TEKNIKRUM
PUBLIKFLÖDE
A

FLÖDE BADGÄSTER

N

NTLIGT
PTORN

Solberga tillbyggnad

0

5

10

20

30

40

SKALA 1:400
Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus
0 Visby5

METER

10

15

20

30

40

26
15 av 30
42
2021-09-08

ENTRÉTORG

Solberga tillbyggnad
Programsektion 1:200

45°

DP NIVÅ
+49,20

25M BASSÄNG
OMKLÄDNINGSRUM

PERSONAL

ENTRÉTORG

+41,50

TEKNIK

0
SKALA
1:200

0 1 2
METER

5

10

5

10

TEKNIK

15

15

20

20

Stadssektion 1:1000
+54,94
+49,20 DP
MURKRÖN +45,47

KUNG MAGNUS VÄG
0

5 10

20

Sammanfattande bildspel
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

SKALA 1:1000

50

+40,50

+48,50

+46,50

SOLBERGAGATAN

100

16
27 av 42
30
2021-09-08

Programskiss
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Jämförelse av 4 lägen för lokalisering av badhus
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Det framgår att Gutavallen har höga värden
under många av utvärderingskriterierna.
När risk och tid vägs in i en samlad
slutbedömning väger dock parametern
detaljplan tungt. Tidplan och utfall i en ny
detaljplaneprocess för Gutavallens läge
kan inte bedömas.
Om tid och risk inte vägs in kan alltså
slutbedömningen bli en annan.
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Grafiken ger en uppskattad bild
av utmaningar och möjligheter av
de olika lägena. För motivation se
sammanfattningar möjligheter och
utmaningar för varje läge sid 6-9.
Uppskattning av tid och risk har vägts in i
bedömningen.
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G - Gutavallen

R4

Rekommendationer för fortsatt utveckling

Bakgrund
Uppdraget har omfattat studier av förutsättningarna i fyra
lägen. Alla lägen innebär komplexa situationer där möjligheter
och utmaningar i många aspekter har jämförts och viktats.
Parallellt i processen har vi tagit fram programstudier och
stadsbyggnadsstudier speciellt anpassade för varje läges
förutsättningar. Under arbetets gång har fler fördelar blivit
tydliga för ett av förslagen.
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Ställningstagande
Solbergabadet nybyggnad är det förslag som vi förordar för
fortsatt utveckling av ett badhus i Visby. Det centrala läget och
möjligheten att berika staden och utvecklingen av centrum
inom en nära framtid är faktorer som har vägt tungt. Den nya
kopplingen till resecentrum/ringmuren via ”Valdemarsstråket”
stärker läget ytterligare. När det gäller genomförandefrågor
bedömer vi att det är en stor fördel att ett badhus ryms inom
en gällande detaljplan, som detta förslag gör, möjligen efter
mindre anpassning av t ex mark eller program. Ny detaljplan för
badhus i de unika lägena med direktkoppling till världsarv och
riksintresse involverar många intressenter och bedöms därmed
få en process som är mer omfattande än genomsnittet.
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Solberga nybyggnad
I det mycket centrala läget kommer ett bad bidra till den täta
och levande staden och blir en målpunkt med långa öppettider
som skapar liv och trygghet även på kvällen.
Den nya byggnaden formas för att möta den omgivande
bebyggelsens skala. Nya framsidor skapas mot Solbergagatan,
det öppna stadsrummet och mot ett nytt entrétorg.
Valdemarsgatan återskapas här i form av ett gång- och
cykelstråk och förbättrar både kommunikation in mot ringmuren
och resecentrum samt siktkontakten med ringmuren. Redovisat
P-hus tillför bilplatser i planprogrammets utpekade läge.
Kommunen bedömer om det behövs eller ej.
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Möjlig process
Stolpar för aktiviteter som bör vara en del av en kommande
process listas.
- Ett justerat lokalprogram som kan innehålla budget tas fram.
Se alternativa förslag till lokalprogram som kan möta en bredare
målgrupp.
-Kompletterande utredningar görs, t ex geoteknik, höjdstudier
befintlig mark och detaljer i relation till detaljplan och bygglov,
fördjupad kulturmiljö.
-Lösningar för påverkad verksamhet undersöks. Har skolgården
behov av kompletterande ytor . Lösningar i anslutning till
befintliga byggnader som utgår?
-Mobilitetsstrategi säkerställs. Behövs ett nytt parkeringshus eller
kan andra lösningar täcka behoven? t ex stärkta cykellösningar
i kombination med närheten till resecentrum, stärkt
”Valdemarsstråk” och utökad markparkering.
-Programskissen förfinas och bildar underlag för arkitekttävling
eller liknande som ger alternativa förslag för utformning.
-Entreprenadupphandling med mål att säkerställa hög kvalitet i
byggnadens kvalitet och gestaltning fram till genomförande.
-Projektering och upphandling/ar genomförs beroende på vald
entreprenadform och drift.
-Markarbeten och byggnation.
Tider
Beroende på kommunens val av drift och entreprenadform kan
tiden för genomförande från politiskt beslut till öppning av bad
variera mellan 3,5- 5 år.
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Innehållsförteckning
Bakgrund................................................................................................2

Bakgrund

Program- och stadsbyggnadsstudier

Badhusets tidigare planerade läge i Visborg kan inte genomföras pga tekniska
förutsättningar. Därför behöver nya lägen för badhus studeras. 3 platser har pekats ut som
möjliga för lokalisering av badhus; läge invid Solbergabadet, Rävlunda och Gutavallen.

Solberga nybyggnad

Inom dessa ytor har denna lokaliseringsstudien provat möjligheter för ny- och tillbyggnad
med olika placeringar och former som tillvaratar de olika platsernas förutsättningar.

Sammanfattning möjligheter och utmaningar ....................................4
Situationsplan........................................................................................5
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Plan, sektion, stadsbyggnadssektion...................................................8
Solberga tillbyggnad
Sammanfattning möjligheter och utmaningar.................................. 11
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Syftet är att identifiera möjligheter, utmaningar och riskfaktorer och bilda underlag för
fortsatt arbete.
Uppdragsbeskrivning
Lokaliseringsutredningen har utförts som en stadsbyggnadsstudie och omfattar följande
delar:
- Inventering av förutsättningar i 4 lägen
- Lokalprogram och kostnadsbedömning
- Program- och stadsbyggnadsstudier för bad i 4 lägen

Plan, sektion, stadsbyggnadssektion................................................ 15

- PM kulturvärden för Solbergabadet, har utförts av underkonsult Tyréns

Gutavallen nybyggnad

- Sammanfattande bildspel och rekommendationer

Sammanfattning möjligheter och utmaningar.................................. 18
Situationsplan..................................................................................... 19

Förutsättningar:

Volymskiss........................................................................................... 20

Arbetet har utförts under en komprimerad tidsperiod, juni-september 2021, i dialog
och samverkan med kommunens kompetenser på Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Projektavdelningen. Kortare rådgivning för
grundläggningsförhållanden har skett med Pentacon. Kulturmiljö pm har tagits fram parallellt
av Tyréns byggnadsantikvarier.

Plan, sektion, stadsbyggnadssektion................................................ 22
Rävhagen nybyggnad
Sammanfattning möjligheter och utmaningar.................................. 25
Situationsplan..................................................................................... 26
Volymskiss........................................................................................... 27
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Solberga nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning
RESECENTRUM

I det mycket centrala läget kan ett bad bidra till en tät och levande stad.
Den nya byggnaden formas för att möta den omgivande bebyggelsens
skala. Nya framsidor skapas mot Solbergagatan, det öppna
stadsrummet och mot ett nytt entrétorg. Valdemarsgatan återskapas här
i form av ett gång- och cykelstråk och förbättrar både kommunikation in
mot ringmuren och resecentrum samt siktkontakten med ringmuren.

Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket bedöms inkludera badhus. Detaljplanens byggnadshöjd
är + 49,2 (korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än
flera av de befintliga skolbyggnaderna och på nivå med
befintligt bad. Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort.
Programskissen har därför formats för att utnyttja tomtens
höjdskillnader och placerar de höjdkrävande rummen i
tomtens lägsta del. Vår bedömning är att ett badhus kan
rymmas inom den gällande planen men att noggrannhet krävs
i utformningen. Vi rekommenderar också att studier görs
utifrån mer detaljerade höjdunderlag.

resecentrum och badets entrétorg. I detta stråk ligger ringmur
och marktorn 42 och Tjärkoket i blickfånget och synliggör därmed
världsarvet, se PM kulturmiljö.
Kulturhistorisk hänsyn behöver tas till befintligt intilliggande
badhus som klassas som en särskilt värdefull byggnad. Den
befintliga villan, fd vaktmästarbostaden illustreras i denna skiss
som riven. Även denna har värden som dock bedöms som lägre.

FÖP och planprogram
Bedöms var i linje med tänkt utveckling till stadskärna i FÖP.
Läge för P-hus är utpekat i planprogram.

Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet och
kompletteras av många goda cykelparkeringar intill badets entré.
Ytan i anslutning till badet och skolan omformas för att inrymma
effektivare markparkeringar och redovisar här 75 platser. I
planprogrammet för Östercentrum pekas läge för parkeringshus
ut. I denna skiss visas ett parkeringshus med 100 platser fördelat
på 4 plan, varav 2 över mark. Parkeringshuset bör studeras för
att inrymma samnyttjande av besökare till Östercentrum, badhus
och skola.

Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg
kan vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning.
Infrastruktur finns.

INLASTNING
SKOLA

Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt och tillgängligt för såväl
turister som boende. Många välbesökta funktioner finns inom
5 minuters gångavstånd.
Tvärkopplingen från Kung Magnus till Solbergagatan stärks
som kommunikationsstråk och för siktlinjen mot Marktorn
42. Den stärkta tvärkopplingen (tidigare Valdemarsgatan)
förbättrar även kommunikationen till villastadsdelen öster om
Solbergagatan.
Stadsbild och gestaltning
Det centrala läget och synligheten från det öppna området
i anslutning till ringmuren gör att särskild omsorg behöver
läggas vid gestaltning.
Den nya byggnaden ligger i anslutning till ett kluster av
befintlig bebyggelse och kan formas för att läsas ihop med
denna. En front blir synlig från det öppna stadsrummet.
Badhuset föreslås delas in i flera volymer som dels
utnyttjar tomtens höjdskillnader och även samverkar med
omgivningens småskalighet samt ger respektrum för det
befintliga badet.
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Kulturmiljö
Det tvärgående gångstråket, fd Valdemarsgatan, återskapas
och blir ett entréstråk för gång och cykel som binder samman
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Trafik och angöring
Skolportsgatan och väg 140 är huvudgator. Angöring via befintlig
parkering mot Skolportsgatan är möjlig. In- och utlastning kan ske
via befintlig angöringsgata i triangelns södra spets.

Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas. Bör undersökas vidare om det frigjorda
befintliga badet kan fylla någon funktion för skolan och om den
minskade gårdsytan är tillräcklig.
Befintlig villa intill badet har i skissen rivits till förmån för ett
entrétorg till det nya badet. Komplementbyggnad intill skolans
inlastning har rivits.
Alternativ för bevarande av träd längs Skolportsgatan kan
studeras vidare efter inmätning. Flera träd inom triangeln har
tagits bort.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom
det centrala läget. Minskat bilanvändande genom närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet. Bidrar till en blandad och levande stad där
inslag av badhus är en livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader utöver redovisad kostnadsuppskattning
rivning av befintlig villa, eventuellt P-hus, eventuellt utökat behov
för skolgården?, markgestaltning ny parkering, Tävlingsförfarande
eller liknande som säkerställer hög kvalitet.

Solberga nybyggnad
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Tjärkokeriet

flygperspektiv från sydöst

Resecentrum
Marktorn 42

Siktlinje mot ringmur och marktorn 42
Valdemarsgatans tidigare sträckning
återskapas och knyter an till Resecentrum

Gångstråk till resecentrum

Solbergaskolan

Entrétorg
Nytt P-hus
Solbergagatan

Förstudie
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Gångstråk till Östercentrum
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Solberga nybyggnad
flygperspektiv från väst

Nytt P-hus

Solbergaskolan

Siktlinje mot ringmur och marktorn 42

Valdemarsgatans tidigare sträckning
återskapas och knyter an till Resecentrum.
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Solberga nybyggnad
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Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket inkluderar badhus. Detaljplanens byggnadshöjd är
+49,2 ( korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än
flera av de befintliga skolbyggnaderna och på nivå med
befintligt bad. Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort.
Programskissen utnyttjar därför bassänger och hopptorn i bef.
byggnad. Vår bedömning är att ett badhus kan rymmas inom
den gällande planen .

Solberga tillbyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning
RESECENTRUM

FÖP och planprogram
Bedöms var i linje med tänkt utveckling till stadskärna i FÖP.
Läge för P-hus är utpekat i planprogram.
Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg kan
vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Infrastruktur finns.
Befintlig badhusets tekniska status måste undersökas
närmare. Det är möjligt att byggnaden har en lägre status än
den utförda tekniska undersökningen redovisar.
Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt beläget. Trots det centrala
läget är dock detta alternativ mindre tillgängligt. Genvägen
tvärs skoltomten från busstationen blockeras av den nya
tillbyggnaden. Även siktlinjen mot Marktorn 42 blockeras. För
att komma till badhusets entré måste man gå runt badhuset.
Många välbesökta funktioner finns dock inom ett nära
gångavstånd.
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Stadsbild och gestaltning
Det centrala läget och synligheten från det öppna området
i anslutning till ringmuren gör att särskild omsorg behöver
läggas vid gestaltning.
Den nya byggnaden ligger i anslutning till ett kluster av
befintlig bebyggelse och kan formas för att läsas ihop med
denna. En front blir synlig från det öppna stadsrummet.
Badhuset föreslås delas in i flera volymer som dels
hanterar tomtens höjdskillnader och även samverkar med
omgivningens småskalighet samt ger respektrum för det
befintliga badet.
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värdefull byggnad, se separat pm. Den befintliga villan, fd
vaktmästarbostaden illustreras i denna skiss som riven. Även
denna har värden som dock bedöms som lägre.
Antikvariskt förundersökning krävs för att fullt ut bedöma det
befintliga badets kulturvärden .
Trafik och angöring
Skolportsgatan och väg 140 är huvudgator. Angöring via befintlig
parkering mot Skolportsgatan är möjlig. In- och utlastning kan ske
via befintlig angöringsgata i triangelns södra spets.
Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet och
kompletteras av många goda cykelparkeringar intill badets entré.
Ytan i anslutning till badet och skolan omformas för att inrymma
effektivare markparkeringar och redovisar här 52 platser. I
planprogrammet för Östercentrum pekas läge för parkeringshus
ut. I denna skiss visas ett parkeringshus med 100 platser fördelat
på 4 plan, varav 2 över mark. P-hus bör studeras för att inrymma
samnyttjande av besökare till Östercentrum, badhus och skola.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas. Bör undersökas vidare om den
minskade gårdsytan är tillräcklig.
Befintlig villa intill badet har i skissen rivits .
Delar av befintligt bad har rivits (omklädningsrum mm).
Flera träd inom triangeln har tagits bort.
Befintliga träd längs Skolportsgatan bevaras i denna skiss.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom det
centrala läget. Minskat bilanvändande genom relativ närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering. Bidrar till socialt
hållbara trygga och befolkade gaturum under stor del av dygnet.
Bidrar till en blandad och levande stad där inslag av badhus är en
livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-rivning av befintlig villa och förråd, -ev parkeringshus., -mark ny
parkering, -eventuellt utökat behov för skolgården?
-Tävlingsförfarande eller liknande som säkerställer hög kvalitet.
Övrigt
Befintlig bassäng nyttjas och kompletteras av en ny. Måtten
medger då inte tävlingsverksamhet. Total programyta blir större
än för nybyggnadsalternativen.
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Solberga tillbyggnad
flygperspektiv från väst
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Detaljplaneförutsättningar
Ny detaljplan bedöms behövas. Detaljplanen från 1937
hänvisar till äldre detaljplan från 1934 avseende ny
bebyggelse. Gutavallen ingår enligt denna i ett system av
öppna platser som synliggör ringmuren. Framtagande av
ny detaljplan i detta läge som gränsar till världsarv och
riksintresse involverar många remissinstanser. Om och när en
ny detaljplan som omfattar badhus i detta läge kan ha laga
kraft kan därför inte bedömas och ses som ett riskmoment.

Gutavallen nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning

FÖP och planprogram
Badhuset kan bidra till FÖPens strukturskiss för nya
stadsfronter mot Kung Magnus väg och Artillerigatan. Det
bidrar också till FÖPens vision att läka staden och bygga
staden inifrån samt till ändrad markanvändning.
Tekniska förutsättningar
3-5 m till berg innebär att grundläggning på berg kan vara
möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Grundläggning med källare nödvändig för att sänka
byggnadens totala höjd så att den inte dominerar över
ringmurens höjd. Försiktig lösgörning av mark alternativt
sprängning bedöms då behövas för att undvika påverkan på
ringmur.

RESECENTRUM

Tillgänglighet i staden
Läget invid ringmuren, Östercentrum, och busstationen
är mycket centralt och tillgängligt för såväl turister som
boende. Många välbesökta funktioner finns inom 5 minuters
gångavstånd.
Nytt tvärgående gc-stråk mellan idrottsplats och bad kan
förbättra tillgängligheten i området.
Den nya byggnaden stöttar här Artillerigatans tänkta
förlängning enligt FÖP, och bildar en tydlig hörnsten i
kommande utveckling.

RGAGA
TAN

AKTIVITETSSTRÅK

SOLBE

P

KUNG MAGNUS VÄG

26 P

INLASTNING

32 P

NYA ARTILLERIGATAN

GRÄNS
DETALJPLAN

TINGSHUSET

Stadsbild och gestaltning
Världsarv och riksintresse gränsar till läget. Stadens silhuett
påverkas här av en stor byggnad i synligt läge.
Byggnaden behöver utvecklas för att inte dominera över
ringmuren i höjd.
Stadsskalan påverkas även av att byggnadens fotavtryck
är stort. Byggnaden behöver därför bedömas tillsammans
med sitt nya sammanhang, se FÖP och planprogram. När
byggnaden ligger som en solitär på en öppen yta dominerar
den sin omgivning.

CIRKUSPLATSEN

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Kvalitet och gestaltning i nivå med det unika läget måste vara en
förutsättning för fortsatt utveckling.
Kultur
Läget invid riksintresse och världsarvets avgränsning samt synlig
kontakt med ringmuren är mycket krävande. Största omsorg
krävs i utvecklingen, se rubrik gestaltning.
Befintlig kalkstensmur föreslås demonteras och återanvänds som
avgränsning av Gutavallen.
Trafik och angöring
Artillerigatans tänkta nya sträckning enligt FÖP kan fullföljas.
Trafikerade gator vid 2 sidor ger flera angöringsmöjligheter.
Parkering
Läget nära busstationen bidrar till att stärka hållbarhetsprofilen
och minskar parkeringsbehovet.
Parkering kan rymmas i anslutning till byggnaden och utföras
reversibel på mark.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Befintliga tekniska ekonomibyggnader invid Cirkusplatsen
förutsätts ges en ny lokalisering.
Friidrott använder idag del av ytan och kan behöva omlokaliseras.
Befintliga träd längs Kung Magnus väg kan bevaras.
Hållbarhet
Befintlig infrastruktur utnyttjas. Hållbara transporter genom
det centrala läget. Minskat bilanvändande genom närheten till
resecentrum och god entré nära cykelparkering.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet. Bidrar till en blandad och levande stad där
inslag av badhus är en livgivande funktion.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-plankostnader för ny detaljplan.
-högre grundläggningskostnader?
-Flytt av kalkstensmur
-Tävlingsförfarande eller liknande som säkerställer hög kvalitet.
-material och gestaltning i nivå med det unika läget
Övrigt
Byggnaden behöver ses som en del i utvecklingen för
närområdet, se FÖP och planprogram.

RESECENTRUM

Gutavallen nybyggnad
situationsplan
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Gutavallen nybyggnad
A

Programplan 1:400
Total redovisad yta 4600 kvm BTA
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KLOSTERGATAN

Rävhagen nybyggnad
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Detaljplaneförutsättningar
Förenligt med detaljplanen från 1973. Höjdbegränsning
saknas.
Parkering föreslås här på ”mark som ej får bebyggas” invid
väg 143 och bör därför göras utan inslag av byggnader eller
murar.

Rävhagen nybyggnad
möjligheter och utmaningar, sammanfattning

FÖP
Rävhagen vidareutvecklas för idrott och rekreation enligt
plankarta och som ”stadsnära strövområde”. Man kan
ifrågasätta om ett bad inom Rävhagen följer FÖPens
övergripande riktlinjer om att läka staden och bygga staden
inifrån. Nämnd utveckling av hästsporten med tyngdpunkt i
Skrubbsområdet kan innebära en konflikt.
Tekniska förutsättningar
1-3m mark postglacial sand och hög grundvattennivå.
Jordlagret är tunnare än i Visborg, men avstånd till
uttagsbrunnar större. Situationen liknar men är inte helt
jämförbar med Visborg.
Handelsbyggnader vid väg 143 är utförda med platta på mark
och ett antagande kan vara att liknande lösning är lämplig.
Förslaget redovisas därför utan källare och innebär att
byggnaden blir hög.
Fjärrvärme är inte indragen i området.

INLASTNING

GRÄNS
DETALJPL
AN

Tillgänglighet i staden
Läget, strax utanför innerstaden, ligger i Rävhagens
friluftsområde intill externhandelsområde och travbana. Hit
reser man med buss, bil och cykel. 7-10 minuters resa med
buss och några minuters promenad från busshållplatsen
om övergångsställe över vägen 143 anordnas. Utan
övergångsställ fås en extra 10 minuters promenad.

TOMTGR

ÄNS

TORG

Stadsbild och gestaltning
En badbyggnad som vänder sig mot väg 143 kan annonsera
idrottsområdet och ge Rävhagens friluftsområde ett ansikte.

Trafik och angöring
Gatusträckning fram till ny byggnad är kort men behöver
uppgraderas.
Upprustning av cykelvägar bör värderas.

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Kultur
Inga kända fynd eller hänsyn finns i området.
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Rondellens kapacitet behöver ökas enligt FÖP.
Trygg korsning av vägen 143 behöver anordnas.
Befintlig tunnel under vägen 143 kan vid behov uppgraderas för
att rymma både hästar och gående.
Parkering
Ny parkering ryms.
Samnyttjande med ishallens parkering är möjlig, kapacitet
undersöks vidare.
Påverkan befintliga verksamheter
Ridverksamhetens hagar föreslås tas i anspråk. Bör undersökas
om nya hagar kan tillskapas i det inre området av Rävhagen. Kan
ridverksamheten genom detta ges en likvärdig eller förbättrad
situation och kan behovet av att korsa väg 143 med hästar
minskas?
Hållbarhet
Kollektivtrafik finns men bör förbättras. Cykelvägar bör stärkas.
Trygghetsfrågor bör ses över.
Befintlig infrastruktur saknas.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-lösningar kopplade till hästsporten.
-uppgradering av gata på sträckan närmast rondellen
-eventuell uppgradering av rondell.
-tillkommande infrastruktur för försörjning av badbyggnaden bl a
fjärrvärme.
-övergångsställ vid busshållplats.
-trygghetslösningar som belysning mm.
Övrigt
Konsekvensanalys av hur ridsport och bad kan samsas om ytan
bör göras som ett nästa steg.
Badhuset har planerats på den föreslagna ytan eftersom den
ligger rakt framför rondellen och är ett ”bästa skyltläge” .

Rävhagen nybyggnad
situationsplan
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Rävhagen nybyggnad
Programplan 1:400
Total redovisad yta 4600 kvm BTA
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INLEDNING
Bakgrund
Badhusets tidigare planerade läge i Visborg kan inte genomföras pga tekniska förutsättningar.
Därför behöver nya lägen för badhus studeras. Tre platser har pekats ut som möjliga för
lokalisering av badhus; läge invid Solbergabadet, Rävhagen och Gutavallen.
Inom dessa ytor har denna lokaliseringsstudie provat möjligheter för ny- och tillbyggnad med
olika placeringar och former som tillvaratar de olika platsernas förutsättningar.
Syftet är att identifiera möjligheter, utmaningar och riskfaktorer och bilda underlag för fortsatt
arbete.

Uppdragsbeskrivning
Lokaliseringsutredningen har utförts som en stadsbyggnadsstudie och omfattar följande delar:
- Inventering av förutsättningar i 4 lägen
- Lokalprogram och kostnadsbedömning
- Program- och stadsbyggnadsstudier för bad i 4 lägen
- PM kulturvärden för Solbergabadet, har utförts av underkonsult Tyréns
- Sammanfattande bildspel och rekommendationer

Förutsättningar
Arbetet har utförts under en komprimerad tidsperiod, juni-september 2021, av Liljewall och i
dialog och samverkan med kommunens kompetenser på Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Projektavdelningen. Kortare rådgivning för
grundläggningsförhållanden har skett med Pentacon. PM Kulturvärden har tagits fram parallellt
av Tyréns byggnadsantikvarier.

Projektfakta och medverkande
Beställare: Kultur- och Fritidsförvaltningen, Region Gotland
Kontaktperson: Per Wallstedt
Konsult: Liljewall arkitekter
Projektteam Liljewall: Lena Orrberg (uppdragsansvarig arkitekt), Bjarni Ingvason
(expertkompetens badhus), Jakub Dvorak, Simon Björk, Alexander Gösta, Frida Bladin.
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LOKALPROGRAM NYBYGGNAD
Detta lokalprogram gäller för Gutavallen, Solbergabadet nybyggnad och Rävhagen.
Förutsättningar för nedanstående lokalprogram är i övrigt enligt följande:
•

•

•
•

På Gotland finns två badanläggningar. Solbergabadet i Visby, som uppfördes 1961 och
renoverades senast 1999/2000, med cirka 47 000 badande/år 2017, och Hemsebadet i
Hemse, som uppfördes 1996 0ch renoverades senast 2015, med cirka 50 000 badande/år
2017.
I dag bor strax över 60 000 invånare på Gotland vid årsskiftet 2020/2021. I Visby bor
strax över 24 000 invånare (räknar vi in närområdet ökar invånarantalet till cirka 35 000
personer) 2020/2021. Vid en ungefärlig befolkningsutveckling på 0,5–0,6 %/år ger
motsvarande siffror för 2030 – 63 000/26 000 – och en antagen prognos för 2040 ger
följande siffror – 66 000/28 000.
Vi har räknat med 130 000/140 000 bad per år för ett nytt badhus i Visby. Hemsebadet är
borträknat och en viss turisteffekt ingår.
Effekten av turism är inte med räknad, men potential borde finnas.

Lokalprogram
Syftet med detta lokalprogram är att ge en övergripande beskrivning av vilken typ av badhus som
ska byggas, storlek, standardnivå samt vilka olika lokaler och funktioner, som ska finnas i
byggnaden.
•

Motions/tränings/tävlingsbassäng, ca 1150 m2.
25 m x 25 m, 10 banor á 2,5 m kan även vara 12 banor á 2 m. Djup 120 – 400 cm.
Hoppmöjlighet med 1 samt 3 meters svikt och en 5 meters trampolin.
Bassängen utrustas med lyftplan för funktionshindrade samt en längre fast trappa med
räcken för enkel angöring till bassängen. Lejdare i de övriga hörnen. Bassängen utrustas
även med ingjutna bottenfästen som förberedelse för flytande lekutrustning. Dykträning är
möjlig. Undervattensrugby kan tränas, men bassängmått är inte optimala för matcher (man
får bara dispens för 21 meters bassänger).
Bassängen kan med fördel utrustas med elektroniskt drunkningslarm.
Publikkapacitet på 200 åskådare redovisas (för nationella- och distriktstävlingar gäller
publikkapacitet för 300 åskådare, förslaget kan anpassas till detta, men innebär större area).
Åskådarplatser föreslås på fasta läktare. Alternativt kan åskådarplatser anordnas på
balkong runt om bassängen.
1 RWC i denna del. Förråd redovisas på annan plats.
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•

Multi/undervisningsbassäng, ca 200 m2.
12,5 x 6 m. Utrustas med höj- och sänkbart mellangolv. Djup flexibelt mellan 0 – 180 cm,
det gör bassängen lämplig för allt från babysim till vattengymnastik.
Anpassad för
en simskolegrupp.
Bassängen utrustas med lyftplan för funktionshindrade samt en längre trappa (ledad) med
räcken för enkel angöring till bassängen. Bassängen utrustas även med ingjutna fästen som
förberedelse för flytande lekutrustning. Reglerbar vattentemperatur.
1 RWC i anslutning till multi/undervisningsbassäng och familjebad. Förråd redovisas på
annan plats.

•

Familjebad, ca 250 m2.
Innehåller attraktioner med huvudsaklig målgrupp för barn i åldern upp till 7–10 år. Storlek
på vattenytan ca 125 m2 med strand, strömkanal, grotta, kortare rutschbana, fantasifulla
attraktioner samt interaktiv lek. Eventuellt ordnas Water spray area.
Vattendjup 0-0,2/0,4 m i den ena bassängdelen samt 0,6-0,9 m i den andra bassängdelen.
Bord och stolar för servering kan med fördel placeras i anslutning till bassängen.
Barntoalett/skötrum bör finnas i direkt anslutning till bassängen. Förråd redovisas på annan
plats.

•

Omklädningsrum, ca 350 m2.
2 omklädningsrum med ca.120 skåpsplatser i varje. Pianoskåp och halvskåp kan
kombineras för att optimera ytorna. 6-8 duschar/avdelning samt 1 RWC och 2 vanliga WC.
Kompletteras med 2 st. flexomklädningsrum för skolbad, simundervisning, simklubb mm.
Ca.15 platser i varje rum. Kompletteras med två mindre duschrum samt RWC och WC.
Flexomklädnadsrummen kan med fördel placeras i anslutning till multibassängen. Bastu i
de stora omklädnadsrummen. Sminkplatser skall finnas i både dam och herravdelningen.

•

Omklädning special, ca 50 m2
3st. separata hytter med bänkar samt dusch. Separat RWC. En hytt utrustas med taklyft.
Omklädnadsskåp bredd 400 mm (kombineras med helskåp och halvskåp), ca.15st. placeras
i rum utanför omklädningsrummen tillsammans med uppställningsyta för brits och
rullstolar. Omklädningen för funktionshindrade skall finnas i direkt anslutning till
multibassängen. Denna avdelning är också lämplig att byta om i för badande med olika
etnisk bakgrund, olika sexuell läggning eller behöver byta om enskilt av andra grunder.

•

Förråd, ca 100 m2.
Två förråd bör finnas i anslutning till 25 metersbassängen. 2 förråd bör finnas i direkt
anslutning till multibassängen samt familjebadet samt skrivplats för simlärare. Förråden
bör vara 10–15 m2 stora. Omfattning av förråd får slutligen bestämmas utifrån det lokala
behovet. Dessutom bör ett större städförråd finnas. Här ska finnas möjlighet att ladda
städmaskin samt att tömma skurmaskin i större golvbrunnar.

•

Entrékassa och servering, ca 75 m2.
Dessa funktioner bör samordnas för att samutnyttja personal. Servering mot entréhall och
25 meters bassäng/familjebad för badande gäster. Köket bör anpassas för att servera till
exempel: korv, micromat, grillade smörgåsar, sallader, smörgåsar, fika, kaffe/the/kylda
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drycker, glass. Ingen grillyta eller fritös. Här finns också: diskrum, kök, förråd, kylrum,
städförråd samt räkningsrum för dagskassorna. Försäljningsyta för badartiklar integreras.
Badvakt placeras i anslutning.
•

Entréhall, ca 175 m2.
Innehåller plats för cafeyta och väntande badgäster. Gärna med generös takhöjd för att ge
rymd i rummet. Här finns 1 WC samt 1 RWC.
Skoavtagning ordnas i samband med kassa och entrespärrar.

•

Simklubben, ca 25m2.
Ett kontorsrum med plats för möten. Mindre förråd i anslutning till lokalen.

•

Personalomklädning, ca 25 m2.
2 omklädningsrum med vardera 10 st 400 mm breda skåp med mellanväggar, RWC samt
duschutrymme.

•

Pausrum, kontor mm, ca 50 m2.
Rum för personalen med pentry och kontor. Cirka 8 sittplatser bör finnas i pentry, samt 2
kontorsrum. Eventuellt kan ett av kontoren användas som grupprum.

•

Övriga utrymmen, ca 50 m2.
Huvudstädcentral med generösa lagringsutrymmen, extra förråd till servering, tvättstuga
samt soprum med kylt utrymme för livsmedelssopor.

•

Tekniska utrymmen, ca 1 500 m2.
Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, ventilationskulvertar, elcentral,
verkstad, driftrum, labb för vattenrening och övriga teknikutrymmen, placeras i källaren.
Inlastning i markplan med lyftbord och trappa till källarplan.

Total programyta enligt ovan är 4 000 m2. Med 15 % svällning för kommunikationsytor,
ytterväggar mm blir nybyggnadens totala BTA area 4 600 m2.

Parkering
Parkeringsbehovet uppskattas till 100 – 120 platser. Den lägre siffran gäller centralt läge, såsom
för Gutavallen och Solbergabadet nybyggnad. Kan eventuellt minskas med samutnyttjande av
närliggande parkeringsanläggningar.
Den högre siffran gällerför ett mer ocentralt läge, såsom Rävhagen.
Konsekvenser av bättre kollektivtrafik och mindre bilism i ett framtidsscenario är inte medtaget i
denna bedömning. Får diskuteras vidare vid ett senare tillfälle.
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LOKALPROGRAM OM- OCH TILLBYGGNAD
Detta program gäller för om- och tillbyggnad av det befintliga Solbergabadet.
Förutsättningar för nedanstående lokalprogram överensstämmer med förutsättningarna för
nybyggnad ovan.
Den stora skillnaden är att motions/tränings/tävlingsbassäng delas i två bassänger enligt
programmet nedan, där tillbyggnaden får en bassäng med 6 banor och inga hoppmöjligheter och
befintlig 25 meters bassäng med 5 banor och hoppmöjligheter renoveras.

Lokalprogram
Syftet med detta lokalprogram är att ge en övergripande beskrivning av vilken typ av badhus som
ska byggas, storlek, standardnivå samt vilka olika lokaler och funktioner, som ska finnas i
byggnaden.
•

Motions/tävlingsbassäng, ca 875 m2.
25 m x 16,5 m, 6 banor á 2,5 m kan även vara 8 banor á 2 m. Djup 120 – 180 cm.
Bassängens huvudsakliga användning föreslås bli för allmänhetens bad, såsom motion och
lek men även viss tävlingsverksamhet.
Bassängen utrustas med lyftplan för funktionshindrade samt en längre fast trappa med
räcken för enkel angöring till bassängen. Lejdare i de övriga hörnen. Bassängen utrustas
även med ingjutna bottenfästen som förberedelse för flytande lekutrustning.
Bassängen kan med fördel utrustas med elektroniskt drunkningslarm.
Publikkapacitet på 200 åskådare redovisas (för nationella- och distriktstävlingar gäller
publikkapacitet för 300 åskådare, förslaget kan anpassas till detta).
Åskådarplatser föreslås på fasta läktare. Alternativt kan åskådarplatser anordnas på
balkong runt om bassängen.
1 RWC i denna del. Förråd redovisas på annan plats.

•

Träningsbassäng/hoppbassäng, befintlig, ca 625 m2.
25x10 m, 5 banor á 2m. befintliga hoppmöjligheter med 1 samt 3 meters svikt och en 5
meters trampolin.
Bassängens huvudsakliga användning föreslås bli för träningsverksamhet, men även att
allmänheten får tillgång till hoppmöjligheterna. Dykträning är möjlig. Undervattensrugby
kan tränas.
Befintliga läktare behålls.
Bassängrum och bassängutrustning renoveras till motsvarande nybyggnadsstandard.

•

Multi/undervisningsbassäng, ca 200 m2.
12,5 x 6 m. Utrustas med höj- och sänkbart mellangolv. Djup flexibelt mellan 0 – 180 cm,
det gör bassängen lämplig för allt från babysim till vattengymnastik.
Anpassad för
en simskolegrupp.
Bassängen utrustas med lyftplan för funktionshindrade samt en längre trappa (ledad) med
räcken för enkel angöring till bassängen. Bassängen utrustas även med ingjutna fästen som
förberedelse för flytande lekutrustning. Reglerbar vattentemperatur.
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1 RWC i anslutning till multi/undervisningsbassäng och familjebad. Förråd redovisas på
annan plats.
•

Familjebad, ca 250 m2.
Innehåller attraktioner med huvudsaklig målgrupp för barn i åldern upp till 7–10 år. Storlek
på vattenytan ca 125 m2 med strand, strömkanal, grotta, kortare rutschbana, fantasifulla
attraktioner samt interaktiv lek. Eventuellt ordnas Water spray area.
Vattendjup 0-0,2/0,4 m i den ena bassängdelen samt 0,6-0,9 m i den andra bassängdelen.
Bord och stolar för servering kan med fördel placeras i anslutning till bassängen.
Barntoalett/skötrum bör finnas i direkt anslutning till bassängen. Förråd redovisas på annan
plats.

•

Omklädningsrum, ca 350 m2.
2 omklädningsrum med ca.120 skåpsplatser i varje. Pianoskåp och halvskåp kan
kombineras för att optimera ytorna. 6-8 duschar/avdelning samt 1 RWC och 2 vanliga WC.
Kompletteras med 2 st. flexomklädningsrum för skolbad, simundervisning, simklubb mm.
Ca.15 platser i varje rum. Kompletteras med två mindre duschrum samt RWC och WC.
Flexomklädnadsrummen kan med fördel placeras i anslutning till multibassängen. Bastu i
de stora omklädnadsrummen. Sminkplatser skall finnas i både dam och herravdelningen.

•

Omklädning special, ca 50 m2
3st. separata hytter med bänkar samt dusch. Separat RWC. En hytt utrustas med taklyft.
Omklädnadsskåp bredd 400 mm (kombineras med helskåp och halvskåp), ca.15st. placeras
i rum utanför omklädningsrummen tillsammans med uppställningsyta för brits och
rullstolar. Omklädningen för funktionshindrade skall finnas i direkt anslutning till
multibassängen. Denna avdelning är också lämplig att byta om i för badande med olika
etnisk bakgrund, olika sexuell läggning eller behöver byta om enskilt av andra grunder.

•

Förråd, ca 100 m2.
Två förråd bör finnas i anslutning till 25 metersbassängen. 2 förråd bör finnas i direkt
anslutning till multibassängen samt familjebadet samt skrivplats för simlärare. Förråden
bör vara 10–15 m2 stora. Omfattning av förråd får slutligen bestämmas utifrån det lokala
behovet. Dessutom bör ett större städförråd finnas. Här ska finnas möjlighet att ladda
städmaskin samt att tömma skurmaskin i större golvbrunnar.

•

Entrékassa och servering, ca 75 m2.
Dessa funktioner bör samordnas för att samutnyttja personal. Servering mot entréhall och
25 meters bassäng/familjebad för badande gäster. Köket bör anpassas för att servera till
exempel: korv, micromat, grillade smörgåsar, sallader, smörgåsar, fika, kaffe/the/kylda
drycker, glass. Ingen grillyta eller fritös. Här finns också: diskrum, kök, förråd, kylrum,
städförråd samt räkningsrum för dagskassorna. Försäljningsyta för badartiklar integreras.
Badvakt placeras i anslutning.
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•

Entréhall, ca 175 m2.
Innehåller plats för caféyta och väntande badgäster. Gärna med generös takhöjd för att ge
rymd i rummet. Här finns 1 WC samt 1 RWC.
Skoavtagning ordnas i samband med kassa och entrespärrar.

•

Simklubben, ca 25m2.
Ett kontorsrum med plats för möten. Mindre förråd i anslutning till lokalen.

•

Personalomklädning, ca 25 m2.
2 omklädningsrum med vardera 10st. 400 mm breda skåp med mellanväggar, RWC samt
duschutrymme.

•

Pausrum, kontor mm, ca 50 m2.
Rum för personalen med pentry och kontor. Cirka 8 sittplatser bör finnas i pentry, samt 2
kontorsrum. Eventuellt kan ett av kontoren användas som grupprum.

•

Övriga utrymmen, ca 50 m2.
Huvudstädcentral med generösa lagringsutrymmen, extra förråd till servering, tvättstuga
samt soprum med kylt utrymme för livsmedelssopor.

•

Tekniska utrymmen, ca 1 500 m2.
Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, ventilationskulvertar, elcentral,
verkstad, driftrum, labb för vattenrening och övriga teknikutrymmen, placeras i källaren.
Inlastning i markplan med lyftbord och trappa till källarplan.
Eventuellt kan källaren minskas något, om befintlig källare kan nyttjas effektivt.

•

Befintlig källare, ca 350 m2
Befintlig källare utnyttjas för installationer i lämplig omfattning enligt förslag i senare
skede.

Total programyta enligt ovan är 4 700 m2. Med 15 % svällning för kommunikationsytor,
ytterväggar m2 (för nybyggnadsareorna) blir om- och tillbyggnadens totala BTA area 5 250
m2.
En jämförelse med nybyggnadsförslaget visar att om- och tillbyggnadsförslaget blir mellan 300
och 650 m2 större. Den lägre siffran avser ökningen av arean, om man kan minska tekniska
utrymmen i nybyggnadsdelen med motsvarande area som den befintliga källaren.

Parkering
Parkeringsbehovet uppskattas till 100 – 120 platser. Den lägre siffran gäller ett centralt läge,
såsom för Solbergabadet om- och tillbyggnad. Kan eventuellt minskas med samutnyttjande av
närliggande parkeringsanläggningar.
Konsekvenser av bättre kollektivtrafik och mindre bilism i ett framtidsscenario är inte medtaget i
denna bedömning. Får diskuteras vidare i ett senare skede.
Dokumentnamn:

Beställare:

Sida:

Lokalprogram badhus Visby

Region Gotland

9 (15)

KOSTNADSBEDÖMNING
Kostnaden för ett badhus varierar/innehåller olika saker beroende på
vem som lämnar kostnadsuppgiften. Totalkostnaden för ett byggprojekt består vanligtvis
av entreprenadkostnad samt byggherrekostnad. Entreprenadkostnaden är den ersättning
som entreprenören har erhållit för att uppföra byggnationen. Byggherrekostnaden är de
ader som byggherren/ägaren har för att uppföra byggnationen.

kostn

I byggherrekostnaden ingår kostnader för eventuellt markförvärv, myndighetskostnader såsom
bygglov mm, förstudier, projektering, byggledning, administration, inredning och utrustning
mm.
En normal schablon är att byggherrekostnaden uppgår till 15 till 20 % av entreprenadkostnaden.
Vi har räknat med 10 %, eftersom entreprenadkostnaden i denna bedömning innehåller
bygghandlingsprojektering (motsvarar totalentreprenad).
Någon form av budgetreserv är bra att ha, förslagsvis 5 %. Finns flera osäkerheter, såsom
eventuell marksanering, osäkra grundvattennivåer, eventuell grundläggning utöver det normala,
eventuell sprängning.
I denna utredning har vi flera alternativ att förhålla oss till. Vi har bestämt oss för att utgå från
det mest troliga förslaget, nämligen Solbergabadet nybyggnad. Ett resonemang förs om
skillnaderna för de andra förslagen.
Normalt sett tillkommer index från denna utrednings färdigställande till kontraktsskrivande med
entreprenör. Ligger utanför denna kostnadsbedömning.
Kostnadsbedömningen har gjorts genom en budgetuppskattning av kostnad per lokaltyp/ m2.
Kostnaderna är erfarenhetsvärden från totalentreprenader från aktuella projekt 2021 i Sverige.
Redovisad bedömning är i kostnadsläge augusti 2021.
Kommunens totala budget uppgår till maximalt 210 000 000 kr. Kostnadsläge för budgeten är
oklar.
Aktuell m2 är ca 40 000 kr, vilken är avstämd med NCC, som är en av landets mest erfarna
badhusbyggare. Projektering av bygghandlingar ingår i m2 kostnad.
Kostnadsbedömning för önskat och redovisat lokalprogram är:
4 600m2 x 40 000 kr/m2

184 000 000 kr

Markarbeten

10 000 000 kr

Reserv, 5%

10 000 000 kr

Byggherrekostnad, 10%

20 000 000 kr

Totalt

224 000 000 kr

Extraordinära grundläggningskostnader, höga grundvattennivåer, eventuella rivningskostnader
för villa och förråd, kostnader för del i parkeringsanläggning, eventuella infrastrukturkostnader,
prisutveckling för coronaeffekt, eventuella tillägg för transporter till Gotland ingår ej.
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För att nå slutmålet behöver justeringar i lokalprogrammet genomföras. Nedan redovisas några
alternativ.

Alternativa lösningar för att uppnå budgetmål
Alternativ 1:

Den stora bassängen minskas till 25 x 21 m, vilket ger 8 banor á 2,5m eller 10 banor á 2,0 m.
detta ger en minskning av arean med 150 m2.
Familjebadet minskas också med 50 m2.
En konsekvens är dessutom att källaren blir 50 m2 mindre.
Totalt 250 m2 mindre total area.
Ny beräkning:
4 350m2 x 40 000 kr/m2 =

174 000 000 kr

Markarbeten

10 000 000 kr

Reserv, 5%

9 500 000 kr

Byggherrekostnad, 10%

19 500 000 kr

Totalt

213 000 000 kr

Når inte riktigt ända till budgetmålet.

Alternativ 2:

För att nå målet 210 000 000 kr behöver ytterligare besparingar göras på 100 m2.
Ny beräkning:
4 250m2 x 40 000 kr/m2 =

170 000 000 kr

Markarbeten

10 000 000 kr

Reserv, 5%

9 000 000 kr

Byggherrekostnad, 10%

18 000 000 kr

Totalt

207 000 000 kr

Ett möjligt alternativ är att den stora bassängen minskas ytterligare till 25 x 16,5 m, vilket ger 6
banor á 2,5m eller 8 banor á 2,0 m. troligtvis blir kapaciteten i den stora bassängen för liten i detta
alternativ. Tror att en bassäng på 25 x 21 m är optimalt för Gotland.
Då återstår att minimera andra areor, genom att minimera funktioner, men det kräver mer detaljerade
planlösnings studier, men borde vara genomförbart.
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Alternativ med lite annan inriktning
Alternativ 3:

Har ett eget förslag, som innehåller en bassäng med måtten 25 x21 m, en lite större
familjebadsdel och en ”relax light”. Denna mindre relaxdel innehåller gemensam bastu och
uppehållsytor och en liten varmpool, som blir en avskärmad del av bassängrummet.
Med detta koncept får man andra möjligheter för att bredda verksamheten, bra för turismen och
tilltalar andra ålders- och målgrupper, såsom barn/familjer och seniorer.
Tror att den ökade investeringen balanseras av ökade intäkter.
Så här skulle en kostnadsbedömning se ut:
4 550m2 x 40 000 kr/m2 =
Mindre vattenrutschbana

182 000 000 kr
2 000 000 kr

Markarbeten

10 000 000 kr

Reserv, 5%

10 000 000 kr

Byggherrekostnad, 10%

20 000 000 kr

Totalt

224 000 000 kr
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ÅRSKOSTNAD
Årskostnaden är beräknad för Solbergabadet nybyggnad. Följande förutsättningar gäller för
beräkningarna:
-

Investeringskostnaden för det nya badhuset uppgår till 224 MSEK. Utgår från önskat
lokalprogram och därmed inte från budgettaket på 210 MSEK.
Kapitaltjänstkostnaden är beräknad på 2% ränta och 30 års avskrivning.
Driftskostnader (vatten, el och värme), personalkostnader och övriga kostnader, är de
kostnadsposter som är medtagna.
Planerat underhåll 200 kr/m2.
Vi har räknat med 140 000 badande/år.

Till grund för intäktskalkylen ligger följande förslag till prissättning:
Ålder
0-2
3-11
Ung. 12-17
Vuxen
Senior, 65+

Enkel
40 kr
60 kr
90 kr
60 kr

12 klipp
400 kr
500 kr
900 kr
500 kr

Årskort
900 kr
1200 kr
2600 kr
1200 kr

Intäktskalkyl för nytt badhus i Visby
Antal besök

Snittintäkt

Totalintäkt

Aktiviteter

50 000

26

1 300 000

Föreningar
Skola
Övriga aktiviteter

25 000
15 000
10 000

Bad

90 000

Motionsbad
Familjebad

40 000
50 000

50
60

2 000 000
3 000 000

Servering
Shop

300 000*
200 000*

Totalintäkt
*= Nettointäkt

6 800 000
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Kostnadskalkyl för nytt badhus i Visby
Investering 224 miljoner
Kategori

Kostnad

Kapitaltjänst (5,3%)
Drift (el, värme, vatten, kem,
underhåll)
Personal
Övrigt (förbrukningsmateriel,
licenser, tele/data, utbildning,
marknadsföring)

11 900 000
3 700 000

Totalkostnad

22 000 000

5 200 000
1 200 000

Kommentar
2% ränta, 30 års avskrivning
800 kr/m² x 4 600 m², varav underhåll
200kr/ m²
11 pers heltid

Årskostnad
Totalintäkt
Totalkostnad

6 800 000
22 000 000

Nettokostnad/driftsunderskott

15 200 000

Sänks investeringskostnaden med 14 MSEK till 210 MSEK kommer driftsunderskottet att
minska med cirka 1 MSEK till 14,2 MSEK.
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SAMMANFATTNING
Efterfrågat lokalprogram ger en total byggnadsarea på cirka 4600 m2. Illustrationsskisserna
redovisar badhus av den storleken för nybyggnadsförslagen.
Investeringskostnad och årskostnad har utgått från det mest troliga förslaget, nämligen
Solbergabadet nybyggnad.
Investeringskostnaden för badhuset bedöms till cirka cirka 224 MSEK och det årliga
driftsunderskottet bedöms till cirka 15 MSEK.
Ska budgetmålet på maximalt 210 MSEK innehållas, behöver den totala byggnadsarean minskas
till cirka 4 250 m2. Det årliga driftsunderskottet minskar i detta fall något till cirka 14 MSEK.
Utgångspunkten för de ekonomiska analyserna har varit Solbergabadet nybyggnad.
Investeringskostnaden för de andra lokaliseringarna kan variera något, se reflexioner nedan:
•

Gutavallen. Kostnadsposter som kan fördyra projektet är geoteknik, fasadutformning,
större tomt än för Solbergabadet, flytt av kalkstensmur mm.

•

Rävhagen. Kostnadsposter som kan fördyra projektet är infrastrukturkostnader, större
tomt än för Solbergabadet, ersättning för ianspråkstagna hästhagar mm. Kostnadsposter
som kan förbilliga projektet är enklare grundläggning, enkel logistik för byggplatsen mm.

•

Solbergabadet om- och tillbyggnad. Byggnadsareorna blir större, se lokalprogrammet.
Renovering av befintligt bad ger alltid stor osäkerhet i investering, det visar
erfarenheterna. Kostnadskonsekvenser för rivning av omklädnadsbyggnaden, villa och
förråd och eventuell investeringskostnad för del i ny parkeringsanläggning är inte
medtagna.

Solbergabadet nybyggnad har även osäkerheter i investeringskostnaden, i detta tidiga skede.
Osäkra kostnadsposter är framför allt geoteknik, rivning av villa och förråd och eventuell
investeringskostnad för del i ny parkeringsanläggning.
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Bakgrund

Inventering av förutsättningar

Badhusets tidigare planerade läge i Visborg kan inte genomföras pga tekniska
förutsättningar. Därför behöver nya lägen för badhus studeras. Tre platser har pekats ut som
möjliga för lokalisering av badhus; läge invid Solbergabadet, Rävlunda och Gutavallen.

Detta dokument är en sammanställning av förutsättningar som gjorts i
lokaliseringsuppdragets inledande skede.

Inom dessa ytor har denna lokaliseringsstudie provat möjligheter för ny- och tillbyggnad med
olika placeringar och former som tillvaratar de olika platsernas förutsättningar.

De förutsättningar och analyser som redovisas har bildat underlag för program- och
stadsbyggnadsstudier i de beskrivna lägena.

Syftet är att identifiera möjligheter, utmaningar och riskfaktorer och bilda underlag för
fortsatt arbete.
Uppdragsbeskrivning
Lokaliseringsutredningen har utförts som en stadsbyggnadsstudie och omfattar följande
delar:
- Inventering av förutsättningar i 4 lägen
- Lokalprogram och kostnadsbedömning
- Program- och stadsbyggnadsstudier för bad i 4 lägen
- PM kulturvärden för Solbergabadet, har utförts av underkonsult Tyréns
- Sammanfattande bildspel och rekommendationer
Förutsättningar
Arbetet har utförts under en komprimerad tidsperiod, juni-september 2021, av Liljewall och
i dialog och samverkan med kommunens kompetenser på Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Projektavdelningen. Kortare rådgivning för
grundläggningsförhållanden har skett med Pentacon. PM Kulturvärden har tagits fram
parallellt av Tyréns byggnadsantikvarier.
Projektfakta och medverkande
Beställare: Kultur- och Fritidsförvaltningen, Region Gotland
Kontaktperson: Per Wallstedt
Konsult: Liljewall arkitekter
Projektteam Liljewall: Lena Orrberg ( Uppdragsansvarig arkitekt), Bjarni Ingvason
(expertkompetens badhus), Jakub Dvorak, Simon Björk, Alexander Gösta, Frida Bladin.
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En sammanfattande bedömning för varje tomt har gjorts.

Analyserade lägen
Gutavallen
Centralt belägen yta intill befintlig idrottsanläggning. Ca 8500 kvm.

Solberga
Yta som vänder sig mot Solbergagatan 7 väg 140
och är del av dagens skolgård. Ca 5500 kvm.
Tillbyggnad och nybyggnad ska provas.

Stadskärna

Karta över centrala Visby område

Rävhagen 1
Ytan används idag som varpaplan. Ca 5000 kvm.

Rävhagen 2
Ytan ligger mittemot ishall och vandrarhem. Ca
5000 kvm.

Rävhagen 3
Ytan används idag som parkering för närliggande
ishall. Ca 5000 kvm.

Karta över Visby tätort

Rävhagen 4
Ytan är belägen mellan fotbollsplaner och Wisby
ridklubb, används som hästhage. Ca 5000 kvm.

Rävhagen 5
Yta på skogsparti intill väg 143. Ca 5000 kvm.

Karta över Rävhagens frilufts område

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

4 av 35
2021-09-08

Sammanfattningar
sammanfattning av förutsättningar i 4 lägen, värdering
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Solberga nybyggnad
sammanfattning
Ungefärlig tomtyta: 5000 kvm.

Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket bedöms inkludera badhus. Byggnadshöjden är + 49,2
(korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än flera av de
befintliga skolbyggnaderna och på nivå med befintligt bad.
Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort. Bör studeras
hur tomtens höjdskillnader kan utnyttjas för att inrymma
programmets höjdbehov inom detaljplan. Vår preliminära
bedömning är att ett badhus kan rymmas inom den gällande
planen men att noggrannhet krävs i utformningen och
studier behöver göras utifrån mer detaljerade höjdunderlag.
Vid behov kan avsteg från lokalprogrammets högdelar
undersökas.
FÖP och planprogram
Bedöms vara i linje med tänkt utveckling. Helande effekter
uppnås genom att den bygga staden inifrån.
Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg kan
vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning.
Infrastruktur finns.
Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt och tillgängligt för såväl
turister som boende. Många välbesökta funktioner finns inom
5 minuters gångavstånd.
Tvärkopplingen från Kung Magnus till Solbergagatan stärks
som kommunikationsstråk och för siktlinjen mot Marktorn
42. Den stärkta tvärkopplingen (tidigare Valdemarsgatan)
förbättrar även kommunikationen till villastadsdelen öster om
Solbergagatan.
Stadsbild och gestaltning
Det centrala läget och synligheten från det öppna området
i anslutning till ringmuren gör att särskild omsorg behöver
läggas vid gestaltning.
En ny byggnad kan placeras i anslutning till befintlig
bebyggelse och kan formas för att läsas ihop med denna. En
front blir synlig från det öppna stadsrummet.
Badhuset föreslås delas in i flera volymer som dels
utnyttjar tomtens höjdskillnader och även samverkar med
omgivningens småskalighet samt ger respektrum för det
befintliga badet.
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Undersöks om tomtens form och höjdskillnad kan användas för
att låta badhuset delas in i flera volymer så att en gestaltning
i linje med planprogrammet för Östercentrum kan göras,
dvs, badhusets volymer delas in i flera och samverkar med
byggnaderna i sin omgivning.
Kultur
Kulturhistorisk hänsyn behöver tas till befintligt intilliggande
badhus.
Stärkt tvärgående gångkoppling sätter Marktorn 42 i fokus och
synliggör därmed ringmur och världsarv.
Trafik och angöring
Skolgatan/ väg 140 är huvudgata. Angöring via befintlig parkering
mot Skolportsgatan möjlig. In/utlastning kan ske via befintlig
angöringsgata i triangelns södra spets.
Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet. Intill
föreslaget läge planeras i planprogram för Östercentrum ett
parkeringshus. Bör undersökas om detta kan utökas för att även
inrymma badgästers parkeringsbehov.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas d¨den triangelformade ytan bebyggs..
Bör undersökas vidare om det frigjorda befintliga badet kan fylla
någon funktion för skolan och om den minskade gårdsytan är
tillräcklig.
Befintlig villa kan påverkas.
Träd på tomten och längs Skolportsgatan kan påverkas.
Hållbarhet
Hållbara transporter genom det centrala läget.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-eventuell rivning av befintlig villa
-kostnader för nyttjande av nytt eller befintligt parkeringshus.
-eventuellt utökat behov för skolgården.
-eventuell arkitekttävling eller liknande förfarande som
säkerställer hög kvalitet i gestaltning

Solberga tillbyggnad
sammanfattning
Ungefärlig tomtyta: 5000 kvm.

Detaljplaneförutsättningar
Detaljplanen från 1975 medger byggnad för allmänt ändamål
vilket inkluderar badhus. Detaljplanens byggnadshöjd är
+49,2 ( korrigerat till nytt höjdsystem) vilket är lägre än flera
av de befintliga skolbyggnaderna och på nivå med befintligt
bad. Hopptorn och djupdel gör höjdbehovet stort.
Fortsatta studier bör undersöka hur befintliga badet kan
utnyttjas och hur höjdskillnader kan möjliggöra en byggnad
inom detaljplanen. Vår preliminära bedömning är att ett
badhus kan rymmas inom den gällande planen.
FÖP och planprogram
Bedöms vara i linje med tänkt utveckling. Helande effekter
uppnås genom att den bygga staden inifrån.
Tekniska förutsättningar
Enstaka meter till berg innebär att grundläggning på berg kan
vara möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Grundläggning i lutande terräng ger mindre markingrepp.
Infrastruktur finns.
Befintlig badhus tekniska status måste undersökas
men bedöms ha en lägre status än den utförda tekniska
undersökningen redovisar.
Tillgänglighet i staden
Läget nära Östercentrum, Gutavallens idrottsplats och
busstationen är mycket centralt. Trots centrala läget är dock
detta alternativ mindre tillgängligt. Genvägen tvärs skoltomten
från busstationen blockeras av ny länkbyggnad till befintligt
badhus. Även siktlinjen mot Marktorn 42 blockeras. För att
komma till entré måste man alltså gå runt badhuset.
Många välbesökta funktioner finns dock inom ett nära
gångavstånd.
Stadsbild och gestaltning
Den nya byggnaden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse
och kan formas för att läsas ihop med denna. Det centrala
läget och synligheten gör att särskild omsorg behöver läggas
vid gestaltning.
Undersöks om tomtens form och höjdskillnad kan användas
för att låta badhuset delas in i flera volymer så att en
gestaltning i linje med planprogrammet för Östercentrum kan
göras, dvs. badhusets volymer delas in i flera.
Kultur
Stor känslighet och kulturhistorisk hänsyn krävs vid
ombyggnad av det unika befintliga badhuset. Rätt utfört kan
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detta ges nytt liv, fel utfört går ett kulturarv förlorat. Antikvariskt
kompetens för utveckling som tillvaratar simhallens kulturvärden
behöver konsulteras i vidareutvecklingen.
Trafik och angöring
Skolgatan/ väg 140 är huvudgata. Angöring via befintlig
parkering mot Skolportsgatan möjlig. In/utlastning kan ske via
befintlig angöringsgata i triangelns västra spets.
Parkering
Läget nära busstationen minskar parkeringsbehovet. Intill
föreslaget läge planeras i planprogram för Östercentrum ett
parkeringshus. Bör undersökas om detta kan utökas för att även
inrymma badgästers parkeringsbehov.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Skolgårdens yta minskas d¨den triangelformade ytan bebyggs..
Bör undersökas vidare om det frigjorda befintliga badet kan fylla
någon funktion för skolan och om den minskade gårdsytan är
tillräcklig.
Befintlig villa kan påverkas.
Träd på tomten och längs Skolportsgatan kan påverkas.
Hållbarhet
Hållbara transporter genom det centrala läget.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet.
Bef. infrastruktur kan utnyttjas.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-eventuell rivning av befintlig villa
-eventuellt parkeringshus.
-eventuellt utökat behov för skolgården.
-eventuell arkitekttävling eller liknande förfarande som
säkerställer hög kvalitet i gestaltning

Gutavallen nybyggnad
sammanfattning
Ungefärlig tomtyta: 8000 kvm.

Detaljplaneförutsättningar
Ny detaljplan bedöms behövas. Detaljplanen från 1937
hänvisar till äldre detaljplan från 1934 avseende ny
bebyggelse. Gutavallen ingår enligt denna i ett system av
öppna platser som synliggör ringmuren. Framtagande av
ny detaljplan i detta läge som gränsar till världsarv och
riksintresse involverar många remissinstanser. Om och när en
ny detaljplan som omfattar badhus i detta läge kan ha laga
kraft kan därför inte bedömas och ses som ett riskmoment.
FÖP och planprogram
Badhuset kan bidra till nya och stärkta stadsfronter mot Kung
Magnus väg och Artillerigatan. Volymernas indelning och skala
behöver studeras. Helande effekter uppnås genom att den
bygga staden inifrån.
Tekniska förutsättningar
3-5 m till berg innebär att grundläggning på berg kan vara
möjlig. Inga slutsatser kan göras innan provtagning .
Grundläggning med källare nödvändig för att sänka
byggnadens totala höjd. Försiktig lösgörning av mark /
sprängning kommer då behövas för att undvika påverkan på
ringmur.
Tillgänglighet i staden
Läget invid ringmuren, Östercentrum, och busstationen
är mycket centralt och tillgängligt för såväl turister som
boende. Många välbesökta funktioner finns inom 5 minuters
gångavstånd.
Ny tvärgående gångväg mellan idrottsplats och bad kan
förbättra tillgängligheten i området. Artillerigatans förlängning
enligt FÖP möjliggörs.
Stadsbild och gestaltning
Kulturmiljö och stadens silhuett påverkas av en stor byggnad i
synligt läge.
Byggnaden behöver utvecklas för att få så låg höjd som
möjligt i relation till muren. Stadsskalan påverkas även i
plan av en stor byggnad. Indelning i volymer kan provas.
Kvalitet och gestaltning i nivå med det unika läget bör vara en
förutsättning.
Kultur
Läget invid världsarvets avgränsning och synlig kontakt
med ringmuren är mycket krävande. Stor omsorg krävs i
utvecklingen.
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Trafik och angöring
Artillerigatans tänkta nya sträckning enligt FÖP kan fullföljas.
Trafikerade gator vid 2 sidor ger flera angöringsmöjligheter.
Parkering
Läget nära busstationen bidrar till att stärka hållbarhetsprofilen
och minskar parkeringsbehovet. Parkering kan rymmas på
tomten och utföras reversibel.
Påverkan befintliga verksamheter och träd
Befintliga tekniska ekonomibyggnader invid Cirkusplatsen
förutsätts ges en ny lokalisering.
Friidrottsyta behöver omlokaliseras (?)
Befintliga träd bl a längs Kung Magnus väg behöver beaktas.
Hållbarhet
Hållbara transporter genom det centrala läget.
Bidrar till socialt hållbara trygga och befolkade gaturum under
stor del av dygnet.
Befintlig infrastruktur utnyttjas.
Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-eventuell arkitekttävling eller liknande förfarande som
säkerställer hög kvalitet i gestaltning.
-material och gestaltning i nivå med det unika läget
-plankostnader för ny detaljplan.
-högre grundläggningskostnader?
Övrigt
Arkitekttävling föreslås som ett led i att utveckla en byggnad med
kvalitet och gestaltning som motsvarar det unika läget.

Rävhagen R4 nybyggnad
sammanfattning
Av lägena i Rävhagen bedöms R4 ha bäst potential.
Ungefärlig tomtyta: 5000 kvm.

Detaljplaneförutsättningar
Förenligt med detaljplanen från 1973. Höjdbegränsning
saknas. Parkering föreslås på mark som ej får bebyggas
närmare väg 143 och bör därför göras utan inslag av
byggnader eller murar.

Parkering
Ny parkering ryms.
Samnyttjande med ishallens parkering är möjlig, kapacitet
undersöks.

FÖP
Rävhagen vidareutvecklas för idrott och rekreation enligt
plankarta och som ”stadsnära strövområde”. Man kan
ifrågasätta om ett bad inom Rävhagen följer FÖPens
övergripande riktlinjer om att läka staden och bygga staden
inifrån. Nämnd utveckling av hästsporten med tyngdpunkt i
Skrubbsområdet kan innebära en konflikt.

Påverkan befintliga verksamheter och träd
Ridverksamhetens hagar föreslås tas i anspråk. Fortsatt
utredning behöver undersökas var nya hagar kan tillskapas t ex
i det inre området av Rävhagen. Kan ridverksamheten genom
detta ges en likvärdig eller förbättrad situation och kan behovet
av att korsa väg 143 med hästar minskas?
Träd påverkas.

Tekniska förutsättningar
1-3m mark postglacial sand och hög grundvattennivå.
Jordlagret är tunnare än i Visborg, men avstånd till
uttagsbrunnar större. Situationen liknar men är inte helt
jämförbar med Visborg. Handelsbyggnader vid väg 143 är
utförda med platta på mark och ett antagande kan vara att
liknande lösning är lämplig . Ett badhus är dock avsevärt
tyngre än en handelsbyggnad.
Inga slutsatser kan göras innan provtagning .

Hållbarhet
Kollektivtrafik finns men bör förbättras. Cykelvägar bör stärkas.
Trygghetsfrågor som övergångsställ och belysning bör ses över.
Infrastruktur för ledningar saknas.
Mark som ej tidigare är i anspråk tagen bebyggs med påverkan
på träd mm.
Läget uppmuntrar till bilberoende besök och kan ha negativ
påverkan på antal besökare och att nå varierade målgrupper.
Badhus i detta läge skapar inte synergieffekter i staden och har
inte läkande effekter i befintlig stadsstruktur.

Fjärrvärme är inte indragen i området.
Tillgänglighet i staden
Läget är strax utanför staden och kopplat intill friluftsområde
men närhet till handel. 7-10 minuters resa med buss. 5-7
minuter med bil. 3-5 minuter promenad från busstationen om
övergångsställe över vägen 143 anordnas, annars 8 minuter.
Stadsbild och gestaltning
En badbyggnad som vänder sig mot väg 143 kan annonsera
idrottsområdet och ge Rävhagens friluftsområde ett ansikte.
Kultur
Inga kända fynd eller hänsyn finns i området.
Trafik och angöring
Gatusträckning fram till ny byggnad är kort men behöver
uppgraderas.
Upprustning av cykelvägar bör värderas.
Rondellens kapacitet behöver ökas enligt FÖP.
Trygg korsning av vägen 143 behöver anordnas.
Befintlig tunnel under vägen 143 kan vid behov uppgraderas
för att rymma både hästar och gående.
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Ekonomi
Tillkommande kostnader för
-lösningar kopplade till hästsporten.
-uppgradering av gata på sträckan närmast rondellen
-eventuell uppgradering av rondell.
-tillkommande infrastruktur för försörjning av badbyggnaden bl a
fjärrvärme.
-övergångsställ vid busshållplats.
-trygghetslösningar som belysning mm.
Övrigt
Konsekvensanalys av hur ridsport och bad kan samnyttja ytan
bör göras som ett nästa steg.

Rävhagen R1, R2, R3 nybyggnad
sammanfattning

Detaljplaneförutsättningar
Förenligt med detaljplanen från 1975.
Tillgänglighet i staden: Lägena är svårtillgängliga och osynliga för boende såväl som för turister.
Ekonomi: Tillkommande kostnader för: försörjning / ledningsdragning, breddning/standardhöjning gata, ev uppgradering
av rondell, ev lösningar i anslutning till ridsport
Övrigt
Avstånd till väg 143 bedöms för stort.

Rävhagen R5 nybyggnad
sammanfattning

Detaljplaneförutsättningar
Ligger ej inom detaljplanelagt område och blir därför ett mer tidskrävande alternativ.
Tillgänglighet i staden:
Bästa skyltläge inom Rävhagen och närhet till busshållplats och handelsområde gör detta till en bra placering.

R1

R2
R3

R5

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

10 av 35
2021-09-08

Gutavallen, Solberga
inventering och analyser av förutsättningar
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Gutavallen, Solberga - översikt

Gutavallen
Gutavallen domineras av befintlig idrottsanläggning.
Möjligheter för badhus på den obebyggda delen med ytan ca 8500kvm i sydväst mot Cirkusplatsen utreds.
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Solberga
I Solberga utreds läget i anslutning till Solbergaskolan längs Solbergagatan / väg 140. Ytan är ca 5500kvm.
På fastigheten ligger även befintlig simhall Solbergabadet.

Cirkusplatsen

Solberga

Solberga

Gutavallen

SKALA 1:4000
Primärkarta med ortofoto och fastighetsgräns 010
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smålägenn väl fungr. Här ﬁ nns
dominerar
kan uppleunden är f d
ligheter till
mmans med
r kan bidra
vecklas. Ny
till att för-

nadskropparna är placerade med entréer som vetter mot stora parkeringsytor. Skyltar dominerar formspråket. Det är en funktionsindelad
stadsdel sammanbunden av omgivande traﬁ kleder. Grönytor bildar
buffertzoner mot närliggande villaområdet.

”Bebyggelsen, med företrädesvis bostäder och kontor,
kan etappvis växa söderut
med inriktning att bilda en
Sammanfattning
stadsfront längs den östra sidan av Kung Magnus
• En ny simhalls inverkan på kulturvärdena som de
väg”. Se karta sidan 4. uttrycks i riksintresset samt världsarvsmotiveringen

Skarphällsområdet är planlagt som industriområde, men har utvecklats mot storskalig handel. Trots att Skarphäll karaktäriseras som ett
externt handelsområde, ligger det relativt nära stadskärnan och är
tillgängligt även för icke bilburna. Kvarteret Telefonen innehåller LM
Ericssons (senare Flextronics) fabriksanläggning med ett typiskt sågtandstak. I dess närhet byggdes arbetarbostäder i stadsdelen Bingeby
upp.

Världsarvet Teckenförklaring
Visby innerstad är sedan 1995 upptagen på Unescos
Riksintresse
för naturvård
världsarvslista, så här lyder
Världsarvskommitténs
rådet Nordergravar – Iremotivering:
behöver studeras i fördjupning.
Natura 2000
För dess enastående
universella
värde
som
represenDetaljplaner
Både Gutavallen och Solberga ligger nära det av UNESCO utpekade världsarvsområdet
• Gutavallens läge är mycket exponerat medan
området,
i stora
drag av
Solberga
(Inklusive Östercentrum
- Gutavallen och Kajsarn samt
terar ett unikt
exempel
nordeuropeisk
medeltida
Inom programområdet Solbergaläget
gäller 12 detaljplaner.
och skyddas
ävenpå
av en
riksintresset
för kulturmiljö.
Särskilt värdefull bebyggelsemiljö
ingår i ett kluster av annan
A7- kasernområdet)
Riksintresse
för
kulturmiljövård
ligger
också
öster
och
söder
om
de
analyserade
ytorna.
Befintligt
badhus
bedöms
vara
I båda
bildas nya
tydliga fronter
muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
A1-1934; stadsplan för bebyggelse.
kv. Bocken
ochfallen
Björnen.
FastInom Solberga ﬁ nns Visbys
kommersiella centrum (Östercentrum)
ven
Östergravar.
Inom
särskilt
värdefullt
som
modernistiskt
byggnadsverk
och
visas
särskild
hänsyn
i
fortsatt
en och Folsamt en mängd offentliga samhällsfunktioner som t ex bad och
mot
de
öppna
stadsrummen
i
anslutning
till muren.
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitaställd 1934-03-29.
r, avsett för
idrottsanläggning (Gutavallen). Bostadsbebyggelsen består av villor
Gräns
för
riksintresse
för
utveckling.
dsak knutna
till klinten och
• Tävlingsförfarande
är ett av flera sätt
att ge särskilt
tivaliguråldriga byggnader.försvaret
A1-1959; stadsplan för
delar av Skolportsgatan,
Kung
i små och täta kvarter uppförda mellan 1920-40, där de äldsta
Ett
nytt
badhus
medför
en
stor
förändring
i
denna
miljö.
Primära
frågor
är
badhusets
fokus till
kvalitet och1959-08-04.
gestaltning i dessa unika
ger utefter Follingboväg. Byggnaderna är placerade i förgårdslinjen
i
Världsarvets
avgränsning sträcker sig fram till Kung
Magnus väg och Österväg.
Fastställd
område i utstora trädgårdar med fruktträd och planteringar, vilket tillsammans
höjd i relation till ringmuren samt byggnadskroppens stora fotavtryck. Samtidigt uppstår
lägen.
väg.
A9-1962;
för Älgen 2, 3 och 4. Fastställd
lvis bebygmed trädrader längs ﬂera av de genomkorsande vägarna gerMagnus
området
nya möjligheter förFlygplats
sikt- och gånglinjer samt uppfyllandet av nya stadsvisioner
somstadsplan
finns
En
viktig
del
av
upplevelsen
av stadens skala, form och uttryck är
Gutavallen:
Hur
ska
Visby
växa?
d
särskilt
värdefull
bebyggelsemiljö
ch längett grönskande intryck. Centrumbebyggelsen vid Österväg utgörs av
1962-05-17.
för Östercentrum.
stadens
rum:
gaturum,
vägrum,
torgrum, parkrum m m. Bebyggeltypisk 1960-talsarkitektur som kompletterats och byggts till. Vid Ka• gäller
Badhusets
höjder inkluderar
djupdel,
Planavgränsning
09-VIS-56;
stadsplan
för Dovhjorten
56.
Fast- teknik
semönstret
i
ytterstadens
äldre
stadsdelar
präglas bl a av att
husen
Om
(f d A7) ﬁ nns fortfarande de ﬂesta militära anläggningSödradessa
Hällarnalägen för badhus väljs kommer samordning med kulturmiljöfrågor vara av
med bebyggelsesernområdet
som är särskilt
och hopptorn och behöver studeras i relation till
!vikt.
Den byggda miljön i Visby ska utvecklas i samspel mellan bevavänder
sig mot gatan och bildar väggar i gaturummet. I ytterstaden
ställd
1972-12-15.
arna med tillhörande trädplanteringar i välbevarat skick.
Södra Hällarna
har varit ett
militärt
övningsområde
med skjutbana
största
Kvalitet
och
gestaltning
av
badhuset
behöver
vara
mycket
hög
och
badhuset
från
historisk,
kulturhistorisk,
gar
utpekade som riksinmurens
höjd.
rande
och nyskapande
med
utgångspunkt
i stadens
form, skala och
bör man i första hand ta fasta
på dessa
grundläggande och övergriinklusive
skjutvall.
liggerur
mellan
havetaspekter
och kustvägen
söde-omgivning.
bör
tillföra
storaOmrådet
kvaliteter
många
till sin
sig eller konstnärlig synpunkt
09-P-175;
detaljplan
för
Dovhjorten,
Kaninen m m.
uttryck.
Handelsområdet utefter Österväg har utvecklats till en naturlig träffrut från Visby och sträcker sig från Vibble i söder till Visby och kompande karaktärsdrag. • Stadssilhuetten i anslutning till muren påverkas
Fastställd 1975-09-03. sannolikt.
ologiskapunkt
värden.
Bergför många gotlänningar
och bildar ett viktigt stadscentrum.
munens reningsverk i norr.
enligt ovan somOm
även
är
skyddad
! Fördjupade studier av påverkan på stadsbilden och stadens silu- 09-VIS-174;
stadscentrets roll säkras mot de hot som externa affärsetableringstadsplan
gälleravför
delär av
En annan viktig
del av upplevelsen
staden
dessSolberga
siluetter, d v s1:19,
an- och bygglagen
eller och
kulturSolbergabadet:
ar utgör
de problem som
kan relateras till de stadsdelsklyvande
Områdetett
kom
på 1400-talet
att tillhöra vid
Visborgs
slott och
skaredan
i första
hand genomföras
planering
av senläggning
ovanför
hamnen
hur
staden
möter
himlen.
I
traditionell
mening
är
detta
något man
agen
traﬁ klederna kommer vinsten hela Visby till del. Området är delvis
dermera•Kronan,
d v s staten.
statens räkning
uppfördesbåde
1691 från havs- och Trasten 5 och 6 samt Ekorren 1. Fastställd 1975-09ny bebyggelse
medFör
påverkan
på innerstaden
•
Hänsyn
till
befintliga
Solbergabadet
upplever
på
håll
när
man
närmar
sig
en
stad.
Många
städers
”tradi- som utpekas
inventerat som underlag för eventuella varsamhetsbestämmelser.
Kungsladugård
som centrum för det jordbruk som drevs på dessa
03. tionella” siluett har med tiden
landsidan
amt berggrundsblottning
kommit
att förändras
på grund
av attbehöver tas.
som
en särskilt
värdefull
byggnad
marker med ett antal torp för gårdens behov. Inom området ﬁ nns bl a
• annan ny bebyggelse med planerad havsutsikt
09-VIS-410;
stadsplan
gäller
för
Tärnan
23,
Tärnan
Stadsdelsbeskrivning
ur
Bebyggelsens
och
utemiljöns
karaktärsdrag
i
ny
och
högre
bebyggelse
har
förändrat
hela
stadens
utseende.
I vissa
S:t Göran
en registrerad fornlämning i form av en kalkugn.
• Synliga byggnadsfronter mot det
öppna
• bebyggelse med påverkan på stadens entréer
Visby
ytterstad
1900-2000,
ur bilaga
till FÖPhavet
Helautanför
Visby Visbys norra
fall
har
upplevelsen
av
den
”traditionella”
siluetten
helt
enkelt
gått
Området
är beläget
i sluttningarna
nedemot
26, Dovhjorten 7, 8, 9 och
11. Fastställd
1983-07-25.
landskapsrummet
bör
studeras
med
hänsyn till
• ny
bebyggelse Kungsgården,
när den på platsen
formen och skalan
murar. S:t
Görans
villaområde
närhet till naturen och havet och en
Det statliga
markinnehavet,
sträckte rådande
sig från nuvarande
förlorad på grund
av att gamla
infartsvägar
har ersatts
med del
nya. Iav
Områden
med
särskilt
värdefullhar
bebyggelsemiljö
09-VIS-659;
detaljplan
för
Solberga
1:1
och
stadssilhuett och världsarv.
planeras
att frångåsKungsladugårdens mangårdsbyggöppenhet i bebyggelsen, som accentueras av de naturliga variationerna
Halsjärnsgatan
till Västerhejde.
Visby kan man nalkas staden både från land- och havssidan. Visby
partiet
OmrådeMot
med bebyggelse
som är särskilt
i höjdläge.
havet domineras
området av det expanderande
lasaretNaturmiljövårdens
riksintressen
nad har
sedan 1921 utnyttjats som bostad för regementschefer och
Solberga
1:19.
Antagen
1993-05-03.
har i stort sett kvar samma infartsvägar
som alltid har funnits. Staernaste
värdefull från historisk, kulturhistorisk,
Krav
på
studier
av
nybyggnadens
påverkan
på
stadsbilden
och
stadens
tet. Bostadshusen
har
ofta
uppförts
av
lokala
arkitekter
och
byggmäsde
senaste
tjugo
åren
för
militärkommandochefen.
Idag
ägs
gården
av
!
Framtagna
råd
och
riktlinjer
som
redovisar
bebyggelsens
och
miljömässig eller konstnärlig synpunkt
09-P-23;
förlopp
Trasten
1997-06den hardetaljplan
dock under årens
byggts ut7.
ochAntagen
förändrats och
därmed
Norra Visby
Själsö-Brissund
tare och representerar hela 1900-talets arkitekturstilar. Byggnaderna
är ochsiluett,
Gotlands
kommun.
urtag
från FÖP
Hela Visby under perioden 1900–2000 i Visby ytterutemiljöns
karaktärsdrag
edeter med
har
även
bilden
av
Visby
förändrats.
i ett
Område
enligt
ovan
som
även
är
skyddad
ringmuren börjar riksintresseområdet Nordergravar – Ire18.
fristående och generellt sett placerade med långsidan motNorr
gatan.om
Trädenligt plan- och bygglagen eller kulturstad utgör planområdet,
underlag vid bygglovprövning
och planläggning.
tur i en
Naturmiljövårdens
riksintressen
vik (N22).
avgränsas,
av
gårdarna
är väl uppvuxna och skapar en grönskande gatubild.
UthusenOmrådetSödra
hällarnainom
är till stora delar etti stora
öppet drag
hällmarksområde,
men i
minneslagen
09-P-43;
detaljplan för Tärnan 24. Antagen 1998-12Lummelundsväg/väg
149 och
inbegriperﬁ nns
även
Östergravar.
er.
Att hantera frågan om stadens siluetter kan i detta översiktliga
är av underordnad karaktär och återﬁ
nns oftast långt in på
tomterna.
nordost
mot länsvägen
skog.
I den norra Inom
halvan ﬁ nns en markant
riksintresseområdet
”HälNorra
Visby
och
Själsö-Brissund
16. sammanhang med bestämdhet bara göras i undantagsfall. Man kan
planområdet
s k riksvärdena
i huvudsak
knutna
och
Områdets relativt stora villor, närhet till staden och havet
samt den i är de klint
som i den södra
delen mjukas
upptill
tillklinten
en brant
sluttning. Trots
Norr
om
ringmuren
börjar
riksintresseområdet
Nordergravar
–
Irestrandvallar.
öster liggande klinten ger ett geograﬁ skt speciﬁ kt och attraktivt
läge.
den långvariga militära närvaron hyser området fortfarande stora nadra
sidäremotdetaljplan
ställa upp kriterier,
som av
här har
gjorts, för när
en fördjupad
09-P-50;
för del
Solberga
1:19.
Antagen
området
en större del
(N22).
Områdetturvärden.
avgränsas,
inom
planområdet,
iavstora
drag avför naturvården.
Stadens
form,
skala
och
uttryck
Området är inventerat och varsamhetsbestämmelser harvik
tagits
fram
Hela
den
öppna
delen
är
riksintresse
tri- till
Centrala
Visby
studie
av
stadsbilden
och
stadens
siluett
kan
anses
påkallad.
Lummelundsväg/väg 149 och
Östergravar.
Inommed den beﬁ ntliga bebyggelsen 1999-05-12.
Ska inbegriper
ytterstadenäven
byggas
ut i harmoni
för att undvika förvanskningar av den ursprungliga bebyggelsen.
interaInne
i Visby ﬁär
nns
berggrundsblottningar
utpekade
som
riksinplanområdet
detre
s
k
riksvärdena
i
huvudsak
knutna
till
klinten
och Områdetmellan
ksvärdena
knutna
till
Områdeteller
har även
ett högtlyftas
värde som
rekreationsområde.
är
ska staden
i spännande
kontrastverkan
gammalt
09-P-80;
detaljplan
för Tärnan
2. Antagen
åde för
tressen
p
g
a
sina
stora
geologiska/paleontologiska
värden.
BergNy bebyggelse
ska planeras
med stor respekt
för stadens 2001-03-28.
form, skala
strandvallar.
Stenhuggaren
av riksintresse
för rörligt
friluftsliv.
Utblicken
från Att
länsvägen
över
det
och
nytt?
Vad
är
lämpligt
för
Visby?
bygga
i
anpassad
harmoni
grundsblottningarna vid Lantmännens anläggning ovanför hamnen
gör ett
09-P-171;
detaljplan
för Dovhjorten
10. Antagen
och uttryck,
från den övergripande
nivån till stadsdelen,
kvarteret,2008Kvarteret
Stenhuggaren
är beläget vidtill
Follingborondellen
och är
kala
mot
havet
är isynnerligen
slåendeändå
och den relativt
Centrala
Visby i nästan
neippbyn
och
söderut
medhällmarksområdet
det
gamlasamt
är inte
lätt,
men
sammanhanget
(N101A), ravinen
Palissaderna
(N101B)
berggrundsblottning
eftergatan
och
ner
till
den
närmaste
grannbebyggelsen,
vare
sig
det
planerat för småindustri, kontor och handel. I detta planområde
har ﬁ nns tre
ger berggrundsblottningar
i vissa delar ett närmast exotiskt
Inne
Visby
utpekade
som riksinsett lätta
vägen. Den
allraintryck.
lättaste
vägen är att ställa det nya bredvid 06-11.
invidiBroväg
vid Bingers
kvarn
(N101C).

t.

ats una trädypiska
uter ett
er. Här
dgårdsdreväg
ntryck-

Gutavallen, Solberga - kulturmiljö

3

2
2

Teckenförklaring

Riksintresse för naturvård
Natura 2000

Riksintresse för kulturmiljövård
Teckenförklaring
Gräns
för riksintresse
för
Riksintresse
för naturvård
försvaret
Natura 2000
Flygplats

Riksintresse
för kulturmiljövård
Planavgränsning
Gräns för riksintresse för
försvaret
Flygplats

Planavgränsning

fackföreningsrörelsen uppfört ett kontor och ett handelsområde
tressen pför
g a sina stora geologiska/paleontologiska
värden.
Bergeller framför det gamla utan
att närmare
tänka sig för och därmed
externhandel med mat-, sport- och klädbutiker har etablerats.
Öster
Terra
grundsblottningarna
vidNova
Lantmännens anläggning ovanför hamnen
riskera
att
skymma
och/eller
upplevelsemässigt
kväva
Visby
ochi Söder
delarom
avVisbyleden
Västerhejde
om området ﬁ nns dock sedan länge verksamhet kring Södra
hästuppfödNovaområdet, som uppfördes
un- det gamla. Det
(N101A),
ravinen
Palissaderna
(N101B)ligger
samtTerra
berggrundsblottning
svåra
är iavstället
att utforma
på ett
sådant
sätt att det visar
ning, trav- och ridsport. Möjligheten till hästsportaktiviteter
nära vid
der
hälften
1980-talet.
Områdetdet
harnya
formats
kring
ett enhetKustområdet
söder
omförsta
Visby
ligger
inom
riksintresseområdet
”Hälinvidså
Broväg
Bingers
kvarn
(N101C).
fram
det
nya ochområdet
samtidigt
gamla i en fungerande
helhetsstadens centrum är värdefullt.
ligt(N31).
planerat,
genomtänkt,
stortdet
bostadsområde
med
larna – Nyrevsudde”
Bl aarkitektoniskt
innefattar
en lyfter
större
del
/ﬂerfamiljshus
utplaceradeknutna
kring gårdar
av Södra hällarna. tvåvåningsInom planområdet
är riksvärdena
till som avskilts från
verkan.
Södra
Visby
delar
av
Västerhejde
traﬁ
knätet
med
återvändsgränder
ochoch
gemensamma
klintkusten
ur och
geologiska
aspekter.
Från Kneippbyn
söderut tillparkeringsytor.

nge med rik ﬂora, som något

handlar om byggande i närheten av världsarvet eller i ytterstadens
yngre och modernare stadsdelar.

Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. Ny bebyggelse ska även planeras och byggas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan i samspel med eller i medveten kontrast
till omgivande bebyggelse. Ny bebyggelse ska utformas med logiska
och fattbara arkitektoniska grepp.

Kustområdet
omtill
Visby
inom riksintresseområdet ”HälToftafältet är söder
området
storligger
delytterstad
bebyggt.
Visby
kan uppfattas som en stad som domineras av en låg,
larna – Nyrevsudde” (N31). Bl a innefattar området en större del
Kartläggning av områden med särskilt värdefull bebyggelsemiljö ur
gles
och
relativt
småskaligknutna
bebyggelse,
där stadsdelarna å ena sidan
av Södra
Inomöver
planområdet
är änge
riksvärdena
till Världsarvet
UNESCO
världsarvets
Riksintresse kulturmiljö, FÖP Hela Visby.
Kuse
ängehällarna.
(N79) i Karta
Västerhejde
är ett ﬁ nt
med avgränsning.
rik ﬂora, som
något
Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad
1900är
avläsbara
helheter
avskilda
frångränsar
varandra
sidan även
klintkusten
ur
geologiska
aspekter.
Från
Kneippbyn
och och
söderut
till till men å andra
sträcker
sig
fram
till
Kung
Magnus
väg
Riksintresse
kulturmiljö sträcker sig fram
avviker
från
den
normala
på
Gotland.
2000, bilaga till FÖP Hela Visby. Analyserade ytor ligger utanför dessa
sammanbundna
av
det
förgrenade
vägnätet.
Toftafältet är området
till stor del bebyggt.
Gutavallen
till
Kung
Magnus
väg.
Kortfattade
stadsdelsbeskrivningar
•
11
områden. Befintligt badhus bedöms som särskilt värdefullt i senare
Intill
planområdet,
vid
Terra
Nova,
ligger
området
Slättﬂ
is
–
Langes
framtaget PM..
Kuse
änge (N79)
i Västerhejdeärärknutet
ett ﬁ nttillänge
rik ﬂora, som något
hage
(N25),
där riksintresset
det med
berggrundsstratigraKarta
över
världsarvets
avgränsning
avviker
från den
normala
påmycket
Gotland.
ﬁ
ska
värdet.
Området
är
ett
säreget
karstområde.
13 av 35
Förstudie

området Slättﬂ is – Langes
det
under- berggrundsstratigraLokalisering Badhus Visby
byggeletmelser
karstområde.

2021-09-08

Intill
planområdet, vid Terra Nova, ligger området Slättﬂ is – Langes
Översiktsplaner
hage (N25), där riksintresset är knutet till det berggrundsstratigraFördjupad
översiktsplan
förkarstområde.
Visby
ﬁska
värdet. Området
är ett mycket säreget

Kulturhänsyn, naturhänsyn, öppna data.
Objekt som kräver hänsynstagande är inte utpekade på de analyserade
ytorna.

27

PM Kulturvärden för Ekorren 210831
redovisar bl a
Solbergabadet klassas som särskilt
värdefull byggnad.

EKORREN 1 VISBY,
SOLBERGABADET

Det har ett värde att stärka siktlinjer mot
ringmuren och dess torn t ex i tidigare
Valdemarsgatan.

- PM KULTURVÄRDEN
2021-08-31

Solbergabadets entré med den karaktäristiska ljusskylten. Entrépartiet är indraget i fasaden och består av glasbetong och stora glasade ytor med en bröstning av blålackerad plåt.
Foto: Tyréns

Karta av A. Serboni daterad 1936. Kartan bygger på Markelius stadsplan från 1934. Kv.
Ekorren är nu ett sammanslaget kvarter. Valdemarsgatan delar fortfarande av Ekorren
från kv. Järven. Källa: Region Gotland

3. En byggnad kan vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang.
Tyréns bedömning:
Solbergabadet har haft stor betydelse för idrottsrörelsen på Gotland, inte minst
Wisby simsällskap. Anläggandet av simhallen innebar att det för första gången
var möjligt att simma året runt i Visby.
Sammanvägd bedömning:
Simhallen har höga arkitektoniska värden, den representerar idrottsrörelsens
framväxt på ön och har en stor lokalhistorisk betydelse för Visby och Gotland.
Tyréns gör bedömningen att trots förändringar är Solbergabadet att betrakta
som en särskilt värdefull byggnad i enlighet med vad som avses i PBL.

ATT TÄNKA PÅ I DEN FORTSATTA PROCESSEN
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller
konstnärlig synpunkt får enligt PBL inte förvanskas (PBL 8 kap § 13). För att kunna
bedöma byggnadens kulturvärden och konsekvenserna av en eventuell tillbyggnad
behöver därför en antikvarisk förundersökning göras.

Ortofoto från omkring 1960. Valdemarsgatan är nu avskuren och ett grönområde har
anlagts. Solbergaskolan är tillbyggd, närmast Solbergagatan ligger idrottshallen. Källa:
Lantmäteriet.

2021-08-31

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Bassänghallen har en kraftfull förskjuten takform med synlig konstruktion som tillsammans med den ristade putsen och fönsterindelningen skapar geometriska mönster. Foto:
Tyréns
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Det är viktigt att ta hänsyn till de visuella möjligheterna att se ringmuren och dess
torn i stads- och landskapsbilden. Höjden på ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelse och inte överstiga denna.
Det finns möjligheter att förstärka kopplingen till ringmuren genom att siktlinjen mot
Tjärkoket friläggs längs Valdemarsgatans tidigare sträckning (se, A. Serbonis karta
1936, sid 5).

Gutavallen, Solberga - kringliggande byggnader, karaktär och skala
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Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

1. Ringmuren
2. Solbergaskolan - 1893. Medeltidsinspirerad tegelborg men med putsade fasader
3. Skolporten - Öppning för biltrafik, kallad skolporten sedan 1984
4. Solbergabadet - 1961, Tidstypisk 60-tals modernism arkitekt Göran Dahlstrand
5. Solbergabadet, gavel
6. Östercentrum - Modernt centrum i Visby. Ombyggnadsplaner finns under arbete.

5.
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Gutavallen, Solberga - kringliggande byggnader, karaktär och skala
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1. Visby vattentorn - 1925, 42 m högt
2. Villa med trädgård - 1932
3. Tingshuset (foto: Bengt Oberger) - 1961, putsat och vitkalkat tegel. Byggnadsminne 1993.
4. Studentbostäder på Mejerigatan - 1990-tal, historiserande postmodernism
5. Funkisvilla vid Vinetagatan - 1936, välbevarade grunduttryck, indrag från gata.

3.

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

4.
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Solberga 												Gutavallen

Ringmuren och dess torn är ständigt närvarande på platsen.

Området innehåller marklutningar.

Läktaren.

Ringmuren och dess torn är synliga.

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Kalkstensmur från 30-talet och befintliga stora träd.

Kalkstensmuren ramar in Gutavallen men stänger också tvärförbindelserna i området.
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Gutavallen, Solberga - funktioner, siktlinjer, aktiva stråk, barriärer
Båda lägena är mycket centrala med omedelbar närhet till busstationen, handel, skola, idrott och bostäder. En mängd
funktioner kan nås inom ett kort promenadavstånd.
Synergieffekter med staden kan förväntas och ett badhus i något av lägena kan bidra till och samverka med en levande
stadskärna.
Området närmast Solberga och Gutavallen karaktäriseras idag av stora områden som har få tvärförbindelser och är
väsenskilt från det finmaskiga gatunätet innanför murarna. En större variation i gatunätet med fler tvärförbindelser för gång
och cykel genom området är kvaliteter som kan tillföras och som kan göra området mer tillgängligt.
Stenmuren som idag omgärdar Gutavallen bidrar till att bilda barriär tillsammans med flera stängsel i området.
Solbergagatan, Artillerigatan/ gröna kilen och Kung Magnus väg får med en ny byggnad nya fronter. Hur en utveckling kan
göras i linje med liggande visionsdokument som t ex en viss variation i byggnadsvolymer studeras vidare.

Sammanfattning
• Det centrala läget ger synergieffekter med staden och kan bidra till en
levande och blandad stad med hög tillgänglighet för såväl boende som
turister.
• Närhet till busstationen möjliggör hållbara transporter.
• En trygghetsaspekt är att tillföra ett besöksmål med långa öppettider.
• Möjligheter för samverkan med befintlig idrott och skola finns.
• Nya tvärförbindelser kan skapas som ger större tillgänglighet, finmaskighet
och nya siktlinjer i området.
• Nya stadsfronter och framsidor mot gator och park blir synliga och bör
utvecklas i linje med FÖPens vision.

konferens

BOSTÄDER
universitet
cykeluthyrning

BLANDAD STAD

handel

hamn

polis
hotell

Siktlinje mot stadsmuren, Solberga.

turistverksamhet

cykeluthyrning

handel

skola
resecentrum

offentlig funktion
idrott

idrott

simhall

handel

hotell

BOSTÄDER
handel

aktiva stråk

handel
vattentorn
kyrkogård
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Funktionskarta idag.
Storskaliga funktionsblock dominerar området i kontrast med innerstadens funktionsblandning. Tillskott
med badhus följer den traditionen.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Entréer, siktlinjer, aktiva hörn, aktiva stråk, barriärer.
Nya gång- och siktlinjer tvärs kan skapas i båda alternativen och ger förbättrade rörelse och
orienterbarhet i staden. Nya stadsfronter tillskapas. Barriärer bryts.
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Gutavallen, Solberga - trafik
Sammanfattning
• Närhet till busstationen möjliggör
hållbara transporter. Goda anslutningar
även till andra busshållplatser finns.
• Goda möjligheter för cykelparkering finns
i anslutning till cykelvägnätet .

B

B

• Direkt koppling till vägar 140/143
möjliggör goda anslutningar med bil.
Trygghetsaspekter och möjlighet för
angöring/inlastning från Solbergagatan
beaktas med avseende på
trafikmängden.
• Närhet till Östercentrum som ett
huvudstråk med stor mängd besökare.
• Gröna gångstråk ger trevliga möjligheter
för fotgängare att ta sig till tänkta lägen.

B

143

• Gångflöden tvärs Gutavallen och
Solbergatomten möjliggörs i samband
Huvudstråk gång
med tänkt byggnation .

Viktigt grönstråk

• Gutavallen: Parken får en ny front och
Stråk gång
tydligare form när en ny byggnad tillförs.
Huvudgata bil
Artillerigatans förlängning enligt FÖP kan
Cykelbana / GC-bana
genomföras och synliggör ringmuren.

B

Busslinje
Busshållplats

Huvudstråk gång

B

Viktigt grönstråk
Stråk gång
Gator med större trafikmängd

140

Cykelbana / GC-bana
Busslinje
Busshållplats
B
SKALA 1:4000
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Gutavallen, Solberga - parkering
Sammanfattning
• FÖP fastslår att centrala ytor för
permanent markparkering ej ska
tillskapas.

P

• Samnyttjande av parkeringar
uppmuntras, mål om max 400 m avstånd

P

• Besöksparkering ska hanteras på
kvartersmark

P

• P-hus och P-platser finns i Östercentrum
samt vid Kajsartornet
• Badhusets centrala placering kan
uppmuntra till hållbara transporter.
• Cykelparkeringar finns i området och kan
gärna kompletteras.

P

• Gutavallen möjliggör ny parkering på
mark. Reversibel utformning enligt FÖP
bör undersökas.

C

• Invid Solbergabadet föreslås i
planprogram för Östercentrum ett nytt
P-hus. Kan det utökas eller samnyttjas
för badgäster?

400 m

C
C

P

P
P

Flera parkeringar finns i anslutning. Väster
om Gutavallen finns Parkering Kajsartornet
och i Östercentrum finns parkeringshuset vid
Åhléns inom 400 meter från båda tomterna och
parkeringen norr om centrum inom räckhåll för
Solberga.

400 m

Ur region Gotlands parkeringsstrategi (2018)
•

Radie 400 m
från platsen

P

Parkeringsplats

C

Cykelparkering

•

•

Besöksparkering till större målpunkter ska hanteras
på kvartersmark. I undantagsfall kan besöksparkering
ordnas vid kantsten, då parkering på kvartersmark inte
är möjligt. Reglering bör sättas så att annat utnyttjande
än för besök undviks.
Gotland ska vara en tillgänglig region med
regleringar och avgifter så att det alltid finns lediga
parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av
400 m (bil) respektive 100 m (cykel) till målet.
Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid
eftersträvas i syfte att effektivisera markutnyttjandet.

SKALA 1:4000
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Gutavallen, Solberga - grönstruktur
park

Sammanfattning
• Stora grönstråk går genom området,
framförallt parken invid ringmuren
och den gröna kilen som ansluter till
kyrkogården.
•
• Solberga: Ett flertal uppvuxna träd i
”triangeln” behöver tas bort för att
göra plats för badhus.
•
• Gutavallen: Allén längs Kung
Magnus väg kan stärkas.

park

•
• Solbergagatan: ny träd kan stärka
gatans form.
•
• Träd invid Skolportsgatan beaktas
vid ev utbyggnad av P-hus.

park

park
park

park

kyrkogård

SKALA 1:4000
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Gutavallen, Solberga - markförhållanden, grundvatten, ledningar
Båda lägena har ett relativt tunt jordlager med kort
avstånd till berg.
Detta medför att grundläggning av nya byggnader
bör kunna göras utan pålning.

Sammanfattning

Vid grundläggning och byggnation av underjordiska
byggdelar såsom teknikrum under bassängen kan
sprängning med särskilda försiktighetsåtgärder
som motverkar eventuell vibrationsskada på
ringmuren krävas.

• Grundläggning på berget utan pålning bör vara möjligt för båda lägena.

• För att korrekt bedöma grundförhållanden behöver en geoteknisk undersökning göras.

Gutavallen:
En förutsättning för Gutavallen bör vara att inte bygga högre än ringmuren vilket sannolikt
kommer innebära viss sprängning eller annan lösgörning av berg. Risk att påverka
ringmuren vid konventionell sprängning finns men hanteras i ett närliggande projekt
vid Södercentrum genom förordande av fräsning alternativt försiktig sprängning av
kalkstensberget.

Efter konsultation med geotekniker bedöms
jordmäktigheten vara liten och avståndet till
grundvattenytan bedöms vara ca 10 meter. Viss
vattenströmning kan ske i det vattenförande lagret
på kalkstensberget.
Postglacial sand som finns i Solberga är
vattenledande, jordmäktigheten är dock liten. En
hel del avskärande schakt för bl.a. VA-ledningar
finns i området varför vattenföringen i jordlagret blir
förhållandevis liten.
En geoteknisk undersökning som säkerställer
grundförhållande rekommenderas innan beslut tas.

Jordarter, SGU öppna data. Gutavallen jordart moränlera/
lerig morän. Solberga jordart postglacial sand.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Solberga:

SKALA 1:4000
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Rödmarkerat område med underjordiska ledningar.
Eventuell byggnation på parkeringen framför Solbergabadet
innebär omfattande ledningsomläggning. Källa nybeställt
Ledningskollen.

Jorddjup, SGU öppna data. Uppskattat jorddjup 3-5m både
för Gutavallen och Solberga.
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Läget har höjdskillnader som kan utnyttjas. Platsen har därför större möjlighet att rymma
badhuset med mindre andel sprängning än i Gutavallen. Läget bedöms också vara mindre
känsligt för eventuella markingrepp pga större avstånd till ringmuren.

Bergart, SGU öppna data.
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Vattenskyddsområden, Region Gotland öppna data.
Gutavallen och Solberga gränsar till sekundärt
vattenskyddsområde.

ivt boende är närhet till strövom-

Odlingslotter
Sammanfattning

Naturreservat

FÖP

• Byggnation av badhus i föreslagna
lägen tolkas vara i linje med FÖP.

Viktiga grönstråk

Gutavallen

kelvägnät som gör det lätt att ta sig

I FÖP Hela Visby från 2009 föreslås ändring av markanvändning till blandad användning
som även inkluderar offentlig service och turism.

Solberga

Viktiga stråk till SvaideVOK-stugan

Teckenförklaring

FÖP Hela Visby från 2009 anges markanvändning stadskärna framför Solbergabadet och
utbildning västerut från Solbergabadet .

• Byggnation på Gutavallen kan, rätt
utförd, bidra till visionen om en ny
parallell med muren samt
ochstadsfront
förlängning av Artillerigatan.

Kollektivtraﬁken

• Ev ökade trafikflöden i anslutning
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föreslagna trafikåtgärder.
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Planavgränsning

Solberga - Detaljplan, Planprogram
Fastigheten på Solberga har gällande detaljplan
09-VIS-174 från 1974 som reviderades 1975.
Detaljplanen tillåter användning för alImänt
ändamål. Byggnadshöjden regleras till + 49,2
(omräknat till dagens höjdsystem). Det innebär i
praktiken att en takfot på 7-9 meter över mark.

Sammanfattning
• Byggnation på Solberga bedöms
vara möjlig inom gällande
detaljplan och höjderna behöver
studeras.

Badhuset bör därmed rymmas men kan innebära
omsorgsfullhet i lösningen i anslutning till takfot /
byggnadshöjd. Ev kan undantag göras för hopptorn
alternativt. Det blir dock viktigt att noggrant studera
höjderna och grundläggningen för en god lösning
inom detaljplanen.

• Byggnation på parkeringen
framför Solbergabadet kräver ny
detaljplan.
• Planprogrammet föreslår
parkeringshus i läge vid befintligt
badhus.
• Variation i volymer eftersträvas
och blir särskilt synliga i öppna
lägen.

Parkeringshus framför befintligt Solbergabadet:
Ny detaljplan krävs då ytan är planlagd som ej
byggbar.

Illustration planprogram Östercentrum, 2013. Dagens
parkeringsplats framför Solbergabadet föreslås bebyggas
med ett nytt särskilt utformat parkeringshus.

Illustration planprogram Östercentrum, 2013. Variation i byggnader,
volymer och höjder ska eftersträvas.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Utdrag ur plankarta 09-VIS-174. Maximal byggnadshöjd +49,2m i dagens höjdsystem.
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Teckenförklaring ur plankarta 09-VIS-174

Gutavallen - Detaljplan
Fastigheten på Gutavallen har gällande stadsplan från 1934 som reviderades 1937.
Användning för Gutavallen benämns som ”kvartersmark för idrottsändamål”. Bland
byggnadsbestämmelserna 1937 hänvisas till den tidigare stadsplanen där Gutavallen
beskrivs ingå i ett system av öppna platser i anslutning till muren. Mot den bakgrunden
bedöms det inte sannolikt att byggnation med en stor byggnad ryms inom planens syfte.
En tolkning är således att marken som betecknas med idrottsändamål endast avser små
anläggningar som inte konkurrerar med ringmuren, t ex som de befintliga förråds- och
läktarbyggnaderna som idag finns på denna yta.

Plankarta stadsplan 0980K-A4-1937. Gutavallen planlags som kvartersmark för idrottsändamål med beteckning G.

Sammanfattning

Planbeskrivning 0980K-A4-1937 hänvisar i planbestämmelser
för G betecknat område till gällande stadsplan 0980K-A1-1934.

Stadsplanbestämmelse ur planbeskrivning 0980K-A1-1934 tillåter byggnader
för idrotts- och restaurangändamål i områden med beteckning G.

Utdrag ur teckenförklaring ur 0980K-A1-1934.
Utdrag ur plankarta stadsplan 0980K-A1-1934. Se sammanhängande system av obebyggd mark.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Planbeskrivning ur 0980K-A1-1934 om system av obebyggd mark.
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• Byggnation på Gutavallen bedöms
kräva ny detaljplan. (tolkat ur
stadspan 1937 och 1934)
• Variation i volymer eftersträvas
och blir särskilt synliga i öppna
lägen. (tolkat ur planprogram och
FÖP)

Rävhagen
inventering och analyser av förutsättningar

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Rävhagen - översikt, kringliggande byggnader, karaktär och skala
I Rävhagen har fem alternativa lägen provats. Markerade ytor är
vardera ca 5000 kvm.
Området består huvudsakligen av skog med promenadstigar.
Anläggningar för idrott och vandrarhem ligger centralt.
Ridhusverksamheten är framträdande. Söder om väg 143 finns
externhandelsområde samt Visbytravet.

varpaplan

R1

vandrarhem

Ledningsstråk genom området.

Foto från grusplan mot Wisby ridklubb.

Visbytravets stall

Befintlig ishall invigdes 1975 med kapacitet 2000 åskådare.

Vandrarhem bakom ishallen

Vy från varpaplan

ishall

R2

R3

fotbollsplan

grusplan

R4
mataffär

Wisby
ridklubb

R5
handel

mataffär

Visbytravet

Primärkarta med ortofoto och fastighetsgräns
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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erande traﬁ kstruktur och välförsett med parkeringsplatser. Här ﬁ nns
matvaruaffär och andra servicefunktioner. Längre norrut dominerar
låga småhus. De omgivande relativt traﬁ kerade vägarna kan upplevas som en nackdel genom negativ miljöpåverkan. Stjärnlunden är f d
soptipp och därför olämplig att förtäta däremot ﬁ nns möjligheter till
en förtätning med bostadshus i Torslunden. Denna tillsammans med
en eventuell exploatering i området Norderbacka i väster kan bidra
till att beﬁ ntliga servicefunktioner kan bibehållas och utvecklas. Ny
bebyggelse längs de båda infartsvägarna kan också bidra till att förbättra upplevelsen av Visbys entréer.

Skarphällsområdet är planlagt som industriområde, men har utvecklats mot storskalig handel. Trots att Skarphäll karaktäriseras som ett
externt handelsområde, ligger det relativt nära stadskärnan och är
tillgängligt även för icke bilburna. Kvarteret Telefonen innehåller LM
Ericssons (senare Flextronics) fabriksanläggning med ett typiskt sågtandstak. I dess närhet byggdes arbetarbostäder i stadsdelen Bingeby
upp.

Sammanfattning

Rävhagen - kulturmiljö, grönstruktur
Rävhagen
Rävhagen ligger i Visbys östra förlängning mellan Slitevägen och Follingboväg. Det är ett naturinﬂuerat område med få entréer, avsett för
idrott och rekreation.
Området utgör övergången mellan bebyggt och obebyggt område i utkanten av staden. Den norra delen, längs Slitevägen, är delvis bebyggelseinﬂuerad och innehåller bilverkstad, bensinstation och längre österut enstaka bostadshus. I huvudsak upplevs dock området som
obebyggt och barrskogsmark samt spridda ängsmarker utgör de naturliga och dominerande inslagen. Insprängt i skogsmiljön i områdets
södra
del ﬁ nns en
idrottsanläggning med ishall samt hästanläggning10
• Kortfattade
stadsdelsbeskrivningar
ar med stall och inhägningar. Genom området löper ett ﬂertal kraftledningar. Rävhagen är ett stort och värdefullt rekreationsområde.

• Rävhagen präglas av sin natur.
• Bebyggelse är låg, gles och utspriden i två
mindre grupper. Ridhusverksamhet och ishall
framträder som större byggnader i området.

Solberga (Inklusive Östercentrum - Gutavallen och Kajsarn samt
A7- kasernområdet)
Inom Solberga ﬁ nns Visbys kommersiella centrum (Östercentrum)
samt en mängd offentliga samhällsfunktioner som t ex bad och
idrottsanläggning (Gutavallen). Bostadsbebyggelsen består av villor
i små och täta kvarter uppförda mellan 1920-40, där de äldsta ligger utefter Follingboväg. Byggnaderna är placerade i förgårdslinjen i
stora trädgårdar med fruktträd
ochöver
planteringar,
vilket tillsammans
Karta
trädhöjd i området.
Skogsstyrelsens öppna data.
med trädrader längs ﬂera av de genomkorsande vägarna ger området
ett grönskande intryck. Centrumbebyggelsen vid Österväg utgörs av
typisk 1960-talsarkitektur som kompletterats och byggts till. Vid Ka-

• På utvärderade tomter förekommer inga kända
natur- eller kulturobjekt som kräver särskilt
hänsyn.

impediment

Skarphäll
Stadsdelsbeskrivning
ur Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i
Visby
ytterstad
1900-2000,
till längs
FÖP Hela
Visby
Skarphäll
sträcker
sig i enbilaga
L-form
Skarphällsgatan
och Hantverksgatan. Industriområdet tar slut vid kvarteret Telefonen och
Bingebygatan bildar gräns mot ﬂerbostadsområdet Bingeby. I området ﬁ nns verksamheter, hantverk, handel och industri. Arkitekturen
präglas av ett storskaligt men ändamålsenligt byggnadsätt där byggnadskropparna är placerade med entréer som vetter mot stora parkeringsytor. Skyltar dominerar formspråket. Det är en funktionsindelad
stadsdel sammanbunden av omgivande traﬁ kleder. Grönytor bildar
buffertzoner mot närliggande villaområdet.

skog

Skarphällsområdet är planlagt som industriområde, men har utvecklats mot storskalig handel. Trots att Skarphäll karaktäriseras som ett
externt handelsområde, ligger det relativt nära stadskärnan och är
tillgängligt även för icke bilburna. Kvarteret Telefonen innehåller LM
Ericssons (senare Flextronics) fabriksanläggning med ett typiskt sågtandstak. I dess närhet byggdes arbetarbostäder i stadsdelen Bingeby
upp.

åkermark

Solberga (Inklusive Östercentrum - Gutavallen och Kajsarn samt
A7- kasernområdet)
Inom Solberga ﬁ nns Visbys kommersiella centrum (Östercentrum)
samt en mängd offentliga samhällsfunktioner som t ex bad och
idrottsanläggning (Gutavallen). Bostadsbebyggelsen består av villor
i små och täta kvarter uppförda mellan 1920-40, där de äldsta ligger utefter Follingboväg. Byggnaderna är placerade i förgårdslinjen i
stora trädgårdar med fruktträd och planteringar, vilket tillsammans
med trädrader längs ﬂera av de genomkorsande vägarna ger området
ett grönskande intryck. Centrumbebyggelsen vid Österväg utgörs av
typisk 1960-talsarkitektur som kompletterats och byggts till. Vid Ka-

hästhagar

Kulturhänsyn, naturhänsyn, öppna data. Inga objekt som hänsyn behöver tas till förekommer i Rävhagen.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Karta över grönstruktur i området.

29 av 35
2021-09-08

röda linjer 3m höjdavstånd
Rävhagen - byggnadshöjder, markhöjder
50.52

49.80

röda linjer 3m höjdavstånd
TOMT R4

FOTBOLLSPLAN, GRUSPLAN
50.52

SEKTION RIDKLUBB
50.27
1:1000

53.49

VÄG 143röda linjer 3m höjdavstånd

57.77

52.20 linjer 3m höjdavstånd
röda

50.40

62.07

57.77

ISHALL
52.98

VANDRARHEM
52.77
ISHALL

50.52

SEKTION RIDKLUBB
1:1000

ANGÖRINGSVÄG

49.66

GRUSPLAN
TOMT R2

SEKTION F-F
1:1000

VÄG 143

52.77

ISHALL

D

D

B

D

C

D

D

C

C

0 5 10 20
METER

50
Sammanfattning

A

A
C

B
F

0
50 10SKALA
0
200
1:5000
METER

A

MARK
1:5000

E

200

500

500

D

C

100

SKALA 1:5000
0
50 100
METER

A

A

B

100

• Marken är relativt plan utan större
höjdskillnader på samtliga tomter.

SKALA 1:5000
B

50

• Tomten R4 invid väg 143 och
rondellen ligger någon meter lägre
än vägen.

C

A

100

52.20

SKALA 1:1000

SKALA 1:1000
0 5 10 20
METER

Vy från tomt R4 mot rondellen i väg 143. Tomten ligger någon meter under vägen.

röda linjer 3m höjdavstånd

50

TOMT
R1 en stor
Sektionerna är tagna ur Visbys 3D modell
med
andel inmätta höjder. Vissa höjder är uppskattade.

VANDRARHEM

SEKTION ISHALL
1:1000

B

100

0 5 10 20
50.40
METER

57.77

52.98

Sektion C

TOMT R1

WISBY RIDKLUBB

0 5 10 20SKALA
53.13 1:1000 50
METER

49.63
62.07

52.20
58.92

51.54

SKALA 1:1000

TOMT R4

D

49.80

59.27

51.96

49.80

FOTBOLLSPLAN, GRUSPLAN
D

51.44

röda linjer 3m höjdavstånd
57.05

VANDRARHEM

SEKTION ISHALL
1:1000

TOMT R1

50.40

Sektion B

49.53
SEKTION ISHALL
1:1000

51.54

52.57

51.40

52.77

TOMT R2

58.92

51.96

HÄSTHAGE

52.98

TOMT R2

59.27

WISBY RID57.05
KLUBB
WISBY RIDKLUBB

49.82

62.07

SEKTION E-E
1:1000

51.54

TOMT R4

51.02

58.92

51.96

49.80

FOTBOLLSPLAN, GRUSPLAN

SEKTION RIDKLUBB
1:1000 Sektion A

59.27

57.05

C

B

Lokalisering Badhus Visby

B

A

Förstudie

MARK
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Sammanfattning

Rävhagen - Funktioner, siktlinjer, aktiva stråk, barriärer
Funktioner
Området domineras av skog med ytor för idrott och friluftsaktiviteter. En stor aktör
i området är ridverksamheten som idag använder delar av området för hästhagar.
Ridverksamheten använder även en tunnel under väg 143 som ger ridhuset access till
travbana(?) och betsemarker söder om 143. Externhandel och trav söder om väg 143
finns i nära anslutning.

Aktiva stråk, siktlinjer, barriärer
Området består av skog och stigar och omgärdas av trafikerade vägar som upplevs som
barriärer.

• Trafikerade leder kan upplevas som barriärer
kring området.

Tre entréer finns till området. Tydligast av dessa är angöringen
via väg 143 som leder in i området via rondell. Här finns ett bra
skyltläge för att annonsera verksamheten i området kopplat till
externhandelsområdet och travet.
Kraftgatan är synlig i området diagonalt genom skogen.
I de mittre delarna finns fina utblickar över fälten.
Angöringsvägen är i stort sett det enda aktiva stråk där flera skog
typer av flöden till flera målpunkter sammanfaller.

• Cykelvägar leder dock tydligt in i området och
kopplar till staden.
• Bästa skyltläge för områdets verksamhet är i
söder mot rondellen i väg 143.
• Ridverksamhet, ishall, fotbollsplaner och
vandrarhem är de största verksamheterna
här.
• Om badhusets kolliderar t ex med
ridverksamheten, bör en utredning göras
som analyserar hur verksamheterna kan
samexistera inom Rävhagen.

turistverksamhet

BOSTÄDER

handel
offentlig funktion

handel

idrott

förskola

ridhusverksamhet

skog
varpaplan

vandrarhem
naturgräsfotbollsplaner

hästhagar

grusplan
(framtida hästområde)
energi

ridhusverksamhet
handel

hästhagar
travet

Markanvändning i området idag.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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inhägnat
privat
tunnelpassage
Entréer, aktiva stråk, siktlinjer, barriärer

Rävhagen - trafik

Vy mot rondellen och läget som utreds för badhus.

Gång under vääg 143 nära tomten.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Vy mot rondellen och väg 143 från läget som utreds.
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Rävhagen - trafik
Sammanfatting
• Vägen in i området är delvis asfalterad. Breddning och standardhöjning
behövs om vägen ska användas som angöring till badhus.

147

• Kapacitetsproblem finns för rondellen där köbildning kan uppstå.
anledningar till köbildningen kan vara att vägen in i området är smal och
att biltrafik samsas med hästar.
• Cykelleder kopplar väl till stadskärnans som ligger ca 2,5 km bort.
• En tunnel som används av hästar finns under väg 143 och kopplar till
betsemarker och travbana.
• Busshållplats finns i anslutning till externhandelsområdet.
• Parkering finns i anslutning till ishallen och kan ev samnyttjas för badhus.
148

P

400 m

143

Radie 400 m
från platsen

P

B

400 m

P

Parkeringsplats

P

Inom Rävhagen område finns befintlig parkering som utnyttjas för ishallens samt varpaplanens
besökare. Söder om Rävhagen finns större mängd parkeringar till handelsområdet.

Förstudie
Lokalisering Badhus Visby
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Rävhagen - markförhållanden, grundvatten, ledningar

Sammanfattning
För att korrekt bedöma grundförhållanden
behöver en geoteknisk undersökning göras.

Rävhagen domineras av postglacial sand som
ofta är vattenförande ovan ett moränlager.
Detta kan medföra problematik med
strömmande vatten i de övre jordlagren,
liknande de gällande förutsättningarna på
Visborgsområdet. Dock bedöms Rävhagen ha
tunnare jordlager än t ex Visborg varvid risk
för denna problematik sannolikt är mindre i
Rävhagen. Avstånd mellan uttagsbrunnar för
dricksvatten är större i Rävhagen än i Visborg
vilket är fördelaktigare.

• Vattenförande jordlager ovan morän
innebär likheter med Visborgs
förhållanden. I Rävhagen bedöms
dock jordlagret vara avsevärt mindre
och avstånd till uttagsbrunnar för
dricksvatten större, vilket är fördelaktigt.
• Grundläggning utan pålning i likhet med
externhandelsbyggnaderna söder om
143 kan vara lämpligt. Det medför att
teknikutrymmen ligger över mark och att
byggnaden blir högre.

Handelsbyggnaderna söder om Rävhagen har
grundlagts med platta på mark utan källare.
En liknande metod kan därför vara lämplig om
badhus lokaliseras i området.
Området korsas av genomgående
elluftledning som påverkar möjligheter för
badhusbyggnadens placering i ett av lägena.
Konsultation med geotekniker har gjorts.

• Fjärrvärme
finns
indragen i området.
Vattenskydd
– Riktlinjer
för ej
bebyggelseplanering

Teckenfö

!

Inom primärt vattenskyddsområde får inga verksamheter etableras som kan äventyra vattenskyddet.

DTW - depth to water, markfuktighet beräknat som
avståndet ner till en modellerad grundvattenyta, öppna data
Skogsstyrelsen
Kartan visas efter konsultation med geotekniker som
påtalar att kartan kan vara missvisande i stadsmiljö.

Rödmarkerat område visar ledningar under mark.
Luftledning EL gulmarkerad.
Underjordisk EL blåmarkerad. Källa nybeställt
ledningskollen samt primärkarta.
Fjärrvärme är inte indraget i området.

!

Inom sekundärt vattenskyddsområde kan verksamheter tillåtas
som inte utgör risk för vattenskyddet eller verksamheter där vattenskyddet kan säkras genom lämpliga åtgärder.

Planbeskrivning
ur FÖPska
avseende
av om ändrad
! En restriktiv hållning
tillämpastillåtande
vid önskemål
verksamheter
inom
sekundärt
vattenskyddsområde.
markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområden.
För att i framtiden kunna säkerställa tillgången på rent dricksvatten
skyddas tillrinningsområdena med ett sekundärt och ett primärt vattenskyddsområde. Eftersom i princip hela Visbyområdet omfattas av
antingen inre eller yttre vattenskyddsområde kan detta innebära en
merkostnad eller att en etablering inte är möjlig av vattenskyddsskäl.
Nya ytor för miljöstörande industri kan inte tillskapas i Visby. Istället
får sådan industri lokaliseras utanför planområdet, i andra visbynära
lägen eller i serviceorterna.
Därför ska stor restriktivitet gälla till omvandling av industriområden utanför vattenskyddsområden. Förslag till nya vattenskyddsföreskrifter är under framtagande. Dessa kommer bland annat att
redovisa vad det innebär för beﬁ ntliga verksamheter inom primärt
respektive sekundärt vattenskyddsområde. Gällande detaljplaner
inom primärt vattenskyddsområde som tillåter industri bör ses över
för att ges en markanvändning som är förenligt med vattenskyddet.

Förslag ti
området.

Jordarter, SGU öppna data. Vattenförande postglacial sand
dominerar Rävhagen området med undantag moränlera vid
hästhagar.
Förstudie
Lokalisering Badhus Visby

Jorddjup, SGU öppna data. Uppskattat jorddjup 1-3m.

Bergart, SGU öppna data.
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Vattenskyddsområden, Region Gotland öppna data.
Rävhagen ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.

Skarphäll

FÖP, Detaljplan, andra avtal

FÖP
FÖP Hela Visby avsätter markanvändning i Rävhagen område för idrott/
rekreation, med undantag för nordvästra hörnet där kontorsläge
Österby utpekas.

Detaljplan

mulans för
alla har
åldersgrupper
och många
Fastigheten
gällande detaljplan 09-VIS-68
från 1973. Planen
tillåter markanvändning för idrottsändamål och dylikt, större ytor
r tala om
passiv, emotionell, aktiv och
omkring framtida idrottsområden planlags som icke byggbara.
och höjdökar
reglerasockså
inte av planen.
byggsByggnadens
i Visbyutformning
desto mer
Område markerat med röd ram är undantaget från detaljplan och
stadsnära
strövområdena.
alltså ej
detaljplanelagt.

Sammanfattning

Teckenförklaring

• Detaljplanen möjliggör byggnader för i de
Viktiga
större parker och
centrala
delarna.
grönområden

• I områden utanför detaljplan får markens
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• Att lägga
byggnaden delvis på planlagd och
Naturreservat
delvis på icke planlagd mark rekommenderas
inte. Viktiga grönstråk

ra cykelvägnät
som gör det lätt att ta sig
Planbeskrivning 09-VIS-68. Enligt text ska byggnadens placering bestämmas i
samband med projektering.

Rävhagen vidareutvecklas för idrott och rekreation enligt plankarta och som
”stadsnära strövområde”. Man kan ifrågasätta om ett bad inom Rävhagen
följer FÖPens övergripande riktlinjer om att läka staden och bygga staden
inifrån. Utveckling av hästsporten nämns med tyngdpunkt i Skrubbsområdet
och kan innebära en konflikt.
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SAMLAD BEDÖMNING
Solbergabadet har under åren genomgått vissa förändringar som inneburit att
delar av originalinredningen bytts ut. De tidigare takfönstren över bassängen
har byggts för vilket påverkat möjligheten att uppleva byggnadens ursprungliga
arkitektoniska uttryck. Förändringarna har påverkat byggnadens kulturvärden till
viss del. Tyréns gör dock bedömningen att, trots förändringarna, är simhallen att
betrakta som en särskilt värdefull byggnad i enlighet med vad som avses i PBL.
Den intilliggande vaktmästarbostaden har vissa kulturvärden kopplade till byggnadens funktionella samband med Solbergaskolan samt ett visst arkitekturhistoriskt värde kopplat dess tidstypiska utformning.
I den omgivande miljön finns äldre gatustrukturer som kan förstärkas och skapa
en förbättrad kontakt mellan Solbergavägen och ringmuren.

SYFTE
I samband med den lokaliseringsutredning för nytt badhus i Visby som Liljewall
arkitekter tillsammans med Region Gotland har genomfört har Tyréns Sverige fått
i uppdrag att ta fram ett pm för kulturmiljön vid Solbergabadet. Syftet med detta
pm är att beskriva och analysera badhuset och platsens befintliga kulturvärden
som är av betydelse för den fortsatta processen.

BAKGRUND
Solbergabadet ligger intill Solbergaskolan och gränsar i norr till Visbys kommersiella centrum (Östercentrum) och i sydväst till Gutavallen. Centrumbebyggelsen
består av tidstypisk modernistisk bebyggelse från senare delen av 1960-talet med
inslag av nyare bebyggelse.
I dagsläget saknas kulturmiljöunderlag i form av heltäckande bebyggelseinventeringar av staden utanför murarna. En övergripande karaktärisering av ytterstadens
utemiljö och bebyggelse gjordes som bilaga till den fördjupade översiktsplanen
för Visbyområdet 2009. Redovisningen är dock på en övergripande områdesnivå
och är främst inriktad på bostadsbebyggelsen.

AVGRÄNSNING
Detta pm är en bedömning i tidigt skede. För att fullt ut kunna bedöma Solbergabadets kulturvärden i en kommande plan- och byggprocess behöver en antikvarisk förundersökning göras.
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OMGIVNINGEN
Staden utanför murarna var ända in mot senare delen av 1800-talet i det närmaste oexploaterad. Stadens omland präglades av brukad mark med vidhängande
gårdsbebyggelse, trädgårdsområden och öppna, obrukade hällmarker som framgår av Ljunggrens karta från 1854. På kartan framträder den ålderdomliga infartsvägen Österväg till ringmurens Österport tydligt. Även vägsträckningen som idag
utgörs av Kung Magnus väg finns etablerad. Området kallas Östra Byrummet.
Namnet lever fortfarande kvar på ytan utanför Kajsarporten.
Per Olof Hallman tillsammans med stadsingenjören Anders Serboni tar 1910 fram
ett förslag till stadsplan. Hallman och Serbonis plan, som dock aldrig blev antagen, går att utläsa på Serbonis karta från 1912 där Solbergaskolan med skolträdgård finns med. En ny stadsplan tas slutligen fram av Sven Markelius och stadfästs 1934. Planen har präglat Visbys utveckling under större delen av 1900-talet
På Serbonis karta från 1912 ser vi att ytterstaden har tagit form med ny bebyggelse och nya gator. Det framgår att institutionsbyggnader som regementet A7,
lasarettet, Solbergaskolan och slakteriområdet har etablerats liksom industriområden i hamnen, på söder och utanför österport. Det är i anslutning till infartsvägarna, och i anslutning till järnvägen, som ytterstaden börjar växa fram under
senare delen av 1800-talet. Inrättandet av Gotlands järnväg 1878 och en ny centralstation nära Söderport var en förutsättning för Gotlands industriella utveckling
och medförde att ytterstaden började utvecklas allt mer. Järnvägssträckningen
norrut från stationen gick längs ringmuren på sträckan mellan Peder Hardings väg
och Östertorg. Längs Kung Magnus väg etablerades även P. A. Otters & Co mekaniska verkstad under 1880-talet. Järnvägen lades ner 1960 och idag är det gångvägar på den forna banvallen.

Karta av A. Serboni daterad 1912. På kartan syns Solbergaskolan med sin skolträdgård,
J.P Ottersfabrik i hörnet Österväg/Kung Magnus väg. Valdemarsgatan är etablerad mellan
Solbergavägen och Kung Magnus väg. Källa: Region Gotland
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Karta av A. Serboni daterad 1936. Kartan bygger på Markelius stadsplan från 1934. Kv.
Ekorren är nu ett sammanslaget kvarter. Valdemarsgatan delar fortfarande av Ekorren
från kv. Järven. Källa: Region Gotland

Ortofoto från omkring 1960. Valdemarsgatan är nu avskuren och ett grönområde har
anlagts. Solbergaskolan är tillbyggd, närmast Solbergagatan ligger idrottshallen. Källa:
Lantmäteriet.
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Ortofoto från omkring 1970. Den nya centrumbebyggelsen i Östercentrum är etablerad.
Solbergabadet är uppfört. Källa: Lantmäteriet

KV. EKORREN
Solbergaskolan i kv. Ekorren är den första stora byggnaden som byggs utanför
ringmuren. Skolbyggnaden påbörjades av arkitekten Magnus Isaeus men färdigställdes av arkitekten Per Ulrik Stenhammar år 1893. Skolportens bredd i ringmuren sägs hänga samman med ett ras i muren på 1840-talet och som på 1880-talet
omformades till en anordnad öppning mot den nya Solbergaskolan.
År 1948 byggdes skolan om- och till efter ritningar av Arvid Stille. Bland annat
tillkom idrottshallen. Den lilla vaktmästarbostaden intill Solbergabadet byggdes
även vid detta tillfälle.
Gutavallen invigdes 1927 men idrottsområdet finns redan med på Serbonis karta
från 1912. Stenmuren runt om byggdes av nödhjälpsarbetare 1931.
Gatubilden har förändrats i området kv. Ekorren. På 1936 års karta löper Valdemarsgatan parallellt med Skolportsgatan mellan Solbergagatan och Kung Magnus
väg med ett siktstråk mot ringmurens torns Tjärkoket. Scheelegatan går väster
om kv. Järven mellan Solbergagatan och Valdemarsgatan. Tio år senare har kv.
Järven och Ekorren slagits samman och Valdemargatan skurits av. Scheelegatan
och Valdemarsgatan är idag inte kvar som gator men som infartsvägar till Gutavallen och Solbergaskolans område. Även Östra Hansegatan är en ny genomfartsgata tillkommit genom olika regleringar.
Idag utgörs området utmed Solbergavägen sydväst om Solbergabadet av en
inhägnad parkyta med träd och buskar.
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SOLBERGABADET
HISTORIK
Visby fick sitt första varmbadhus 1914. Byggnaden finns ännu kvar i Almedalen
och inrymmer idag studentkåren Rindi. Det byggdes i hälsobringande syfte för att
förbättra hygienen hos allmänheten. Det byggdes även ett kallbadhus vid havet i
hamnen som främst nyttjades av turistande badgäster. Wisby simsällskap startade
1922 med simundervisning och tävlingsverksamhet. Vid ett par tillfällen under
1900-taletsförsta hälft lyfte föreningen frågan om ett nytt badhus med en ordentlig simbassäng då deras verksamhet endast kunde utövas i stadens utomhusbassänger.
1955 tillsattes kommunen en badhuskommitté med dåvarande stadsarkitekt LarsHåkan Stråge som ordförande för att ta fram ett förslag till ny simhall. När Stråge
lämnade Visby gick uppdraget till arkitekten Göran Dahlstrand. Det nya Solbergabadet kunde invigas den 9 april 1961. Intill den nya simhallen byggdes även en
vaktmästarbostad.
Simhallen genomgick en större renovering och ombyggnad åren 1998-2000.

BYGGNADSBESKRIVING
Simhallen har karaktär av monolit med sin kraftfulla arkitektoniska gestaltning.
Byggnadskroppen är anpassad till tomten med sin framskjutna entrédel med
den karaktäristiska neonskylten och takets soldäck. Entrén är något indragen
och består av stora fönster med en underliggande bröstning av blå plåt samt ett
betongglasparti. I entrén finns konstverket ”Hajdödaren” av Stig Blomberg. Den
tillbakadragna bassängdelen har stora fönster i fackverk mellan strama betongpelare där gradängerna avspeglas i fasad. Den förskjutna takvinkeln med sin synliga
betongkonstruktion som går ner till mark ger gavlarna ett geometriskt mönster.
Stora fönster med förskjuten indelning finns även på den norra gaveln. En låg
anslutning förbinder badhuset med den nära i idrottshallen som byggdes för Solbergaskolan 1948. Fasaderna består av terrasitputs i ljust grå kulörer och en mörkare grå sockel. På entrédelen och gavelpartierna är putsen ristad i kvadratiskt
mönster. Taket är pappklätt med kopparklädd takfot och balkar.
På simhallens södra sida finns en mindre putsad villa med sadeltak och källarvåning. Den uppfördes som vaktmästarbostad till Solbergabadet 1948
Simhallens interiör består av en entrédel med bakomliggande personalrum samt
bassänghallen på entréplan. En trappa ner finns omklädningsrum och duschar.
De två våningsplanen förbinds med trappor och en hiss. Interiörerna på entréplan är väl bevarade med marmorgolv och trädetaljer. Bassänghallen är även den
välbevarad med kaklade väggar och golv. De ursprungliga takfönstren över bassängen har dock satts igen. Vid den senaste stora renoveringen återställdes den
ursprungliga blågröna väggkulören och hopptornet fick nya räcken. Räckena är
formgivna av konstnären Jeanette Plath. Hon har även skapat bronsstatyn ”Simhopparen” utanför entrén. I hallen finns även väggmosaiken ”Sol” av Björn Erling
Evensen. Tidigare fanns även verket ”Skatten under vatten” av samme konstnär
men det flyttades till Solbergaskolan vid senaste ombyggnaden.
Bottenvåningen utgörs av dusch- och omklädningsrum uppdelade på en herr- och
damavdelning. I samband med den renoveringen 1998-2000 kaklades duschutrymmena om med en färgsättning av Jeanette Plath.
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Solbergabadets entré med den karaktäristiska ljusskylten. Entrépartiet är indraget i fasaden och består av glasbetong och stora glasade ytor med en bröstning av blålackerad plåt.
Foto: Tyréns

Bassänghallen har en kraftfull förskjuten takform med synlig konstruktion som tillsammans med den ristade putsen och fönsterindelningen skapar geometriska mönster. Foto:
Tyréns
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Entrédelen ligger något förskjuten i förhållande till bassänghallen. Foto: Tyréns

På den södra sidan om badanläggningen är ett parkområde med vaktmästarbostaden.
Foto: Tyrens
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KULTURMILJÖANALYS
På vilket sätt är Solbergabadet en särskild värdefull byggnad som avses i PBL?
Enligt BBR 1:2213 kan en byggnad vara en sådan särskild värdefull byggnad som
avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att den har sådana värden i sig eller för att
den utgör en väsentlig del av en särskild värdefull bebyggelsemiljö. I det allmänna
rådet finns en uppräkning av hur en byggnad eller bebyggelseområdet kan var
särskilt värdefull. Vi gör här en bedömning av Solbergabadet enligt följande värdekriterier hämtade från BBR:

1. I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska
belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan
belysa samma förhållande. En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är:
- byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens
genombrott, immigration eller emigration,
- byggnader som tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade
i sin samtid, och
- byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.
Tyréns bedömning:
Solbergabadet har en modernistisk gestaltning där byggnadens utformning tydligt speglar verksamheten. Byggnadens formspråk har inga motsvarigheter på
Gotland och är ett mycket välbevarat exempel på rekordårens simhallsarkitektur
med få motsvarigheter i landet.
Simhallen representerar den framväxande idrottsrörelsen på ön samt folkhemmets idé om en meningsfull fritid, en friskare befolkning samt strävan att öka
simkunnigheten i landet. Byggandet av simhallar under 1950- och 60-talet skiljer
sig från det tidiga 1900-talets badhusbyggandet där syftet istället var att öka allmänhygienen. De senare anläggningarna växter fram efter den stora folkbadsutredningen 1948-54 som resulterade i betänkandet SOU 1954:25 ”Bastuar, varmbadhus och simhallar-simundervisningens slutbetänkande”.

2. En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende
på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig
gestaltning och utsmyckning.
Tyréns bedömning:
Solbergabadet är en typisk representant för rekordårens simhallar med stora
glaspartier som skapar kontakt med omvärlden, strama linjer, ljusa bassänghallar
och välordnade omklädnings- och tvagningsrum. Simhallen har trots sin modesta
skala ett kraftfullt utryck som bidrar till stadsbilden på Öster. Byggnaden har
höga arkitektoniska värden med omsorgsfullt utformade detaljer såsom entréns
ljusskylt och trappan till omklädningsrummen. De arkitekturbundna konstverken
som samskapats med byggnadens arkitektoniska utformning och dess verksamhet är av hög kvalitet. Intressant är att man vid den stora renoveringen satsade på
ny konst i samma tradition.
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3. En byggnad kan vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang.
Tyréns bedömning:
Solbergabadet har haft stor betydelse för idrottsrörelsen på Gotland, inte minst
Wisby simsällskap. Anläggandet av simhallen innebar att det för första gången
var möjligt att simma året runt i Visby.
Sammanvägd bedömning:
Simhallen har höga arkitektoniska värden, den representerar idrottsrörelsens
framväxt på ön och har en stor lokalhistorisk betydelse för Visby och Gotland.
Tyréns gör bedömningen att trots förändringar är Solbergabadet att betrakta
som en särskilt värdefull byggnad i enlighet med vad som avses i PBL.

ATT TÄNKA PÅ I DEN FORTSATTA PROCESSEN
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller
konstnärlig synpunkt får enligt PBL inte förvanskas (PBL 8 kap § 13). För att kunna
bedöma byggnadens kulturvärden och konsekvenserna av en eventuell tillbyggnad
behöver därför en antikvarisk förundersökning göras.
Det är viktigt att ta hänsyn till de visuella möjligheterna att se ringmuren och dess
torn i stads- och landskapsbilden. Höjden på ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelse och inte överstiga denna.
Det finns möjligheter att förstärka kopplingen till ringmuren genom att siktlinjen mot
Tjärkoket friläggs längs Valdemarsgatans tidigare sträckning (se, A. Serbonis karta
1936, sid 5).

Vid anläggandet av nytt badhus är det viktigt att ta hänsyn till de visuella möjligheterna att
se ringmuren och dess torn i stadsbilden. Foto: Tyréns
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Valet av de studerade platserna.

Efter att den tänkta placeringen på Visborgsområdet inte längre konstaterats aktuell för en
lokalisering av ny simhall i Visby gjordes en initial värdering av möjliga alternativ för att ge rätt
förhandsvärden till konsulten som hade relativt kort tid att genomföra en studie. I detta arbete
deltog stadsarkitekt Christian Hegardt, planchef Richard Löwenborg och planarkitekt Eva Werkelin
från samhällsbyggnadsförvaltningen. Regionantikvarie Maria James har deltagit med synpunkter
utifrån kulturmiljöperspektivet.
Konsultutredningen har haft stadsbyggnadsperspektivet som en avgörande parameter, och tre
platser valdes som alla belysts i olika grad i tidigare utredningar. Placeringen på Rävhagen var
självklar att belysa grundligt då området liksom Visborgsområdet är utpekat i översiktsplanen som
ett idrotts- och rekreationsområde med ishall, ytor för ridsport och bollplaner. Placeringen vid
Gutavallen är motiverad av den centrala placeringen i stadskärnan på grusplanen, en plats som idag
saknar tydlig programmering eller framtida plan för utveckling. På platsen har en tidigare utredning
konstaterat att lokalisering av simhall skulle vara fullt möjlig. Konsultutredningen belyser väl att en
placering av en stor byggnad i nära anslutning till riksintresset Visby innerstad är en stor utmaning
utifrån stadsbyggnad- och detaljplaneperspektivet. Lokaliseringen vid det befintliga Solbergabadet
har föreslagits tidigare, men motiveras utöver den centrala placeringen intill det befintliga badet av
att nybyggnation med största säkerhet kan hanteras inom gällande detaljplan. I dialog med konsulten
beslutades att två alternativ på platsen skulle redovisas för jämförelse, ombyggnation och tillbyggnad
av befintligt bad samt ett renodlat nybyggnadsförslag intill det befintliga badet. Även på denna plats
har både stadsbyggnads- och riksintresseperspektiv varit viktiga att bevaka, där exempelvis gångstråk
och utblickar mot ringmuren behöver säkerställas i ett koncept för ny simhall.
Det kan också konstateras att det inte finns några ytterligare självklara platser i Visby som skulle vara
möjliga att inom rimlig tid planlägga eller bebygga med en simhall av planerad storlek. På den stora
parkeringen på Östercentrum finns planer på en småskaligare miljö med bostäder och butiker, och
för utveckling av inre hamnen har ett stadsbyggnadsprojekt beslutats med inriktning att skapa lokaler
för kontor, kultur, kunskap, hotell och ett mindre havsbad. Dessa båda stadsutvecklingsprojekt skulle
helt behöva omdefinieras för att möjliggöra för en simhall, något som inte skulle vara önskvärt ur
stadsbyggnadsperspektivet och som skulle betyda en avsevärd försening av utvecklingen på de båda
platserna.

Christian Hegardt, stadsarkitekt.
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Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•
•
•

•

Ett nytt badhus ska byggas på Solbergatomten - (del av Visby Ekorren 1) Visby
och projektet påbörjas omgående.
En preliminär investeringsbudget på 224 miljoner kronor för nytt badhus läggs in i
investeringsplanen för perioden 2023-2025.
13 miljoner kronor i utökat driftsbudgetanslag till regionstyrelseförvaltningen läggs
in i resultatplanen från och med år 2025.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över framtida användning av
gamla Solbergabadet och återkomma till budgetberedningen 2022 med förslag till
fortsatt hantering.
Projektet ska återrapporteras vid kommande budgetberedningar tills badhuset är
klart.

På budgetavstämningen i maj 2021 presenterade regionstyrelseförvaltningen att
Visborgsområdet i Visby inte var lämpligt för lokalisering av nytt badhus i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att utreda fyra alternativa placeringar av
badhus i Visby. Uppdraget utfördes under juni till september i samverkan med
Liljewall arkitekter.
De fyra platserna som utreddes som potentiell lokalisering för nytt badhus var
nybyggnation på Solbergatomten, Gutavallen och Rävhagen samt tillbyggnation till
befintligt bad, Solberga. På samtliga förslag inryms det funktioner som sedan tidigare
har fastställts vara ett baskrav. Regionstyrelseförvaltningen delar Liljewalls slutsatser i
förstudien och föreslår placering på Solbergatomten. Det passar bra i stadsrummet, det
är tillgänglig och det ryms inom befintligt detaljplan. Den totala investeringen är på
224 miljoner kr (mnkr) och driftsnettot på det nya badhuset beräknas bli 15,2 mnkr
per år. Ramförstärkning krävs med 13 mnkr. Det är då avräknat nettokostnad
verksamheten och fastighet för Solberga. Detta är förutsatt att regionstyrelseförvaltningen inte har några kostnader kvar för befintligt Solbergabad, framtida
användning av nuvarande Solbergabadet kommer tydliggöra verksamhet, ansvar och
ansvar för verksamhet.
forts
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Förslaget som regionstyrelseförvaltningen föreslår innebär en 25 meter bassäng som
har åtta banor, sammanlagt mått 25x21 meter, hopptorn, undervisningsbassäng och
en större familjedel än i övriga förslag. Detta med utgångspunkten att detta i sin tur
attraherar mer besökare vilket gör att driftsnettot blir lägre. Ett minskat familjebad
skulle få ner investeringskostnaden, men eftersom intäkterna skulle bli lägre skulle
driftsnettot med största säkerhet bli opåverkat.
Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av nytt
badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr för
nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025 för byggnation
under den tidsperioden.
Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning av
gamla Solbergabadet och återrapportera det till budgetberedning 2022 för förslag till
fortsatt hantering. Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att en framtida
användning av nuvarande Solbergabad behöver utredas i samverkan med andra
förvaltningar såsom utbildnings- arbetslivsförvaltningen med flera.
Det finns utmaningar med alla föreslagna tomter, men de är större på vissa. Även om
en placering på Gutavallen skulle öppna möjligheter i och med storleken på ytan och
den centrala placeringen, innebär en sådan lokalisering ett annat tidsperspektiv än
övriga tomter då nuvarande detaljplan inte tillåter den fastighet som badhus innebär.
Närheten till riksintresse och världsarv vid Visby ringmur innebär en komplex och
tidskrävande process i framtagandet av ny detaljplan och bedömningen är ett det är
ett riskmoment utifrån den aspekten. Tidsåtgången för det framtagandet är högst
osäker, en uppskattning från konsulten är att det är närmare tio år till byggstart.
En tillbyggnation på befintligt bad är även det en osäker väg framåt då det dels måste
säkerställas att befintligt bad framtidssäkras till samma period som den nybyggda
delen. Liljewalls anser att mer undersökningar kring badets tekniska status krävs. Sen
finns det alltid svårigheter i att på förhand veta hur en så pass gammal byggnad som
Solbergabadet kan byggas ihop. På det hela taget ett alternativ med stora risker med
detta läge.
Placeringen på Rävhagen kan vara i konflikt med nuvarande fördjupade översiktsplan, som säger att staden ska byggas inifrån. Det finns även en konflikt med
befintlig verksamhet och en planerad utveckling av området. Dock är rapporten
tydlig med att den föreslagna placeringen av badhuset är den som är att föredra på
Rävhagen då de andra, ur stadsplaneringsperspektiv, ligger för osynligt och svårtillgängligt. Därtill påverkar den avsevärt den befintliga ridverksamheten och det
finns behov för infrastrukturella nybyggnationer.
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Det finns inte heller fjärrvärme indraget på området vilket i sin tur innebär ökade
kostnader. Sammantaget gör det att regionstyrelseförvaltningen bedömer att det nya
badhuset inte ska placeras där.
Liljewall landar i en rekommendation att placera badhuset på Solbergatomten. De
framhåller att anledningarna till detta är för att det ryms inom befintlig detaljplan och
att det centrala läget gör badet fortsatt tillgängligt både via busstationen och från
stadens centrum. Det passar bra in i stadsbilden och ger en siktlinje mot muren. Det
bedöms inte heller utgöra några utmaningar i form av närheten till riksintresset och
världsarvet vid Visby ringmur. Det centrala läget skapar liv och trygghet på kvällen i
och med att öppettiderna kommer att öka och bidra till en mer levande stad. Liljewall
säger fortsatt att det centrala läget och möjligheten att berika staden och utvecklingen
av centrum inom en nära framtid väger tungt. Att de med denna placering även
fortsatt ligger nära skolor är ett ännu ett argument. Regionstyrelseförvaltningen och
stadsarkitekten delar Liljewalls slutsatser och förslår att gå vidare med en
nybyggnation på Solbergatomten.
Givetvis finns det även utmaningar med att bygga på Solbergatomten. En av dessa är
att det inte kommer att gå att komplettera byggnaden i efterhand. Någon
påbyggnation kommer inte att vara aktuell. Ytterligare en konsekvens att beakta är att
skolan tappar yta där det i dagsläget bedrivs en viss idrottsverksamhet, detta är något
som behöver utredas vidare i processen hur man kan möta. Skolan generellt genom
grundskolechef Jörgen Norström är positiv till placeringen på Solbergatomten och
den tillgänglighet det innebär för skolan. Även den gamla vaktmästarbostaden intill
badet kommer att behöva rivas och den verksamhet som bedrivs där i dag behöver
en ny lokal, vilket behöver utredas vidare.
Vad gäller investeringsnivå vill regionstyrelseförvaltningen gå vidare med förslaget
med ökad familjebadsdel. Det vill säga det på 224 miljoner kr (mnkr) och en
huvudbassäng på 25 x 21 meter och en total byggyta på 4550 m2. Detta för att
bedömningen görs att en utökad familjedel samt ett mindre relaxavdelning driver
besökare under alla öppettider. Detta i sin tur medför att den ökade kapitalkostnaden
för den större investeringen och andra eventuella ökade driftkostnader balanseras
med större intäkter på anläggningen. Även om investeringen är större blir driftunderskottet sannolikt detsamma som om en investeringsnivå på 14 mnkr mindre.
Bedömningen är att åtta banor är tillräckligt för att kunna ha föreningsverksamhet
och öppet för allmänheten samtidigt, vilket är en förutsättning för att kunna nå den
tillgängligheten som är önskvärd. Detta blir svårare att uppnå om man går ner till sex
banor. En fördel till med åtta och en bredd på 21 meter är att det möjliggör matchspel för undervattensrugby då 21 meter är det som det beviljas dispens för. Vid 25
meters bredd omöjliggörs matchspel för undervattensrugbyn.
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Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av nytt
badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr för
nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025. Till detta kommer
ett driftsnetto på 15,2 mnkr. Det kommer även att behövas en ramförstärkning på
13 mnkr för att klara av den ökade kostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning av
gamla Solbergabadet och återrapportera det till budgetberedning 2022 för förslag till
fortsatt hantering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, Angelica Andersson Fihn, avdelningschef,
regionstyrelseförvaltningen, Lena Orrberg, konsult och Bjarni Ingvason, konsult,
Liljewalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Åsa Seger

Regionstyrelsen

Regionövergripande lokalförsörjningsplan
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

•

Regionstyrelsen godkänner inriktningen på disposition av regionövergripande
lokalförsörjningsplan.

•

Regionstyrelsen godkänner tidplan för framtagande av förvaltningarnas
lokalförsörjningsplaner samt den regionövergripande lokalförsörjningsplanen om
slutförande vid årsskiftet 2021/2022 samt till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att hålla ihop ramverket för en
regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas
lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att
komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med enskilda
lokalförsörjningsplaner per förvaltning.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade
lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att
möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter
som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby till lokaler på andra platser
på ön för att sänka regionens kostnader. Det är viktigt framåt att resurser tillsätts för
att kunna arbeta med lokalbehoven och lokalförsörjningen på ett strukturerat sätt
som i slutändan ger verksamheterna ändamålsenliga lokaler som i sin tur ska bidra till
effektiva verksamheter med största möjliga nytta för medborgarna. Denna
tjänsteskrivelse utgör en andra delrapport kring hur arbetet fortlöper och planen
kommer att presenteras vid budgetberedningen 2022.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen redovisade 2020-05-27 (RS § 160) slutrapport för
projektet effektivisera och minska regionens lokalkostnader och beslut fattades att
samtliga nämnder fick i uppdrag att som komplettering till respektive underlag till
strategisk plan och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen gavs i
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uppdrag att hålla ihop ramverket för planens utformning där del av innehållet skulle
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens lokalyta. Planen skulle även visa vilka möjligheter som finns att lokalisera
verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka regionens kostnader.
Lokalförsörjningsprocessarbetet tar stöd i ett antal övergripande styrdokument:
- Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter – Riktlinjer
-

Fastighetspolicy

-

Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende – Riktlinjer

-

Lokalförsörjning – Riktlinjer

För att kunna ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan utifrån
förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner behöver det finnas relevant underlag att utgå
ifrån. Förvaltningarna ska inkomma med sina lokalförsörjningsplaner senast till
årsskiftet 2021/2022 för att tid ska finnas för analys av det inkomna materialet på en
regionövergripande nivå. Med anledning av tidigare års prioriteringar avseende
resurser både vad gäller resurser som arbetar med lokalsamordning inom vissa
förvaltningar och även avsaknad av administrativa tjänster som sköter
dokumentation kring våra fastigheter behöver prioriteringar göras för att möjliggöra
en regionövergripande lokalförsörjningsplan. Det är viktigt framåt att resurser tillsätts
för att kunna arbeta med lokalbehoven och lokalförsörjningen på ett strukturerat sätt
som i slutändan ger verksamheterna ändamålsenliga lokaler som ska bidra till
effektiva verksamheter med största möjliga nytta för medborgarna.
En långsiktig planering av lokaler kräver att noggranna behovsanalyser görs i
verksamheterna. För välfungerande och effektiva verksamheter behövs
ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler. Lokalsamordnarfunktionen
har vid verksamhetsförändringar till uppgift att tillsammans med verksamhetschefer
och fastighetsförvaltare ta fram en behovsanalys för den aktuella verksamheten där
lokalsamordnarfunktionen kan se möjliga samordningsmöjligheter.
Enligt våra riktlinjer för lokalförsörjning ska lokalförsörjningsplanen innehålla:
-

Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet
Befolknings- och demografiprognoser
Förvaltningarnas utveckling och behov av lokaler
Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och
verksamhetsanpassningar
Investeringsbehov och beräknade framtida kapital och driftskostnader
Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov
Prioriterade åtgärder

Utöver ovan punkter kommer planen att innehålla status och tidplan för
exploateringsprojekt och detaljplaner som påverkar verksamheternas lokalbehov.
Dessa underlag kommer att tas fram i samverkan och dialog med Exploatering i
samverkan.
Den strategiska lokalförsörjningsplanen behandlar ett kortare perspektiv som
investeringsbudgeten (2+ år), ett medellångt perspektiv med befolkningsprognos (ca
10 år) och ett långt likvärdigt med övergripande utvecklingsstrategier och visioner (ca
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20 år). Planen kommer att vara ett levande dokument som revideras årligen. Precis
som i förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner kommer det att ges förslag till åtgärder
för att effektivisera lokalanvändningen, förslag på prioriteringar mellan olika behov
och krav på lokaler, förslag på åtgärder för att minska kostnaderna samt förslag på
förändringar i lokalbeståndet.
Arbetet försvåras av att det i nuläget saknas lokalsamordningsfunktioner för tre
förvaltningar; regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen håller på att rekrytera en
lokalsamordnare som kommer att samordna regionstyrelseförvaltningens lokaler. I
tjänsten som lokalsamordnare för regionstyrelseförvaltningen ingår även att ha en
överblick vad gäller samordningen av regionens kontorsarbetsplatser på Visborg där
samtliga förvaltningar har administrativa lokaler.
Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsförvaltning och lokalsamordning är olika
kompetensområden som måste jobba tillsammans för att nå goda resultat.
Fastighetsförvaltning handlar om att förvalta och underhålla våra fastigheter och då
ingår det att se till att byggnaden på fastigheten är ändamålsenlig och håller en god
teknisk standard. Lokalsamordning däremot handlar om att analysera
verksamheternas behov i de lokaler belägna i de byggnader som finns på våra
fastigheter samt samordna verksamheternas samtliga lokalbehov. Lokalsamordnare
och fastighetsförvaltare har ett tätt samarbete kring dessa frågor så att man när det är
möjligt kan samordna exempelvis ett planerat underhållsarbete med ett
verksamhetsanpassningsprojekt i lokalen.
Regionens lokalförsörjningsgrupp har sedan förra delrapporten haft en fokusdag för
att påbörja arbetet med strukturen av lokalförsörjningsprocessen ur ett
regionperspektiv. Under fokusdagen arbetade gruppen även med att tydliggöra de
olika rollerna som ingår i lokalförsörjningsarbetet. Lokalförsörjningsgruppen träffas
en gång i månaden och då arbetar gruppen med att utveckla och tydliggöra regionens
lokalförsörjningsprocess, i det arbetet har det blivit uppenbart att en förbättring av
den dokumentation som sker idag är nödvändig. I nuvarande
lokalförsörjningsprocess behandlas många av frågorna separat och det är svårt att få
en överblick kring resurser och prioriteringar vilket gör att det är svårt att prioritera
samt att det finns en uppenbar risk att lokalprojekten blir onödigt kostsamma. En
arbetsgrupp som träffas varje vecka bestående av lokalsamordnare, lokalstrateg och
fastighetsförvaltare har till uppgift att gemensamt ta fram den regionövergripande
lokalförsörjningsplanen samt hjälpas åt att ta fram en enhetlig struktur till
förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner. Gruppen utgår ifrån goda exempel från
andra kommuner och regioner i arbetet och fokus hålls på att hela tiden ha det
regionövergripande perspektivet i åtanke för att utveckla samordningen mellan
förvaltningarna. Lokalförsörjningsstrateg samt avdelningschef och enhetschef för
fastighetsförvaltningsavdelningen deltar i SKRs nätverk för Kommunernas
lokalstrateger.
Under året har teknikförvaltningen även påbörjat ett antal
fastighetsförsäljningsärenden som tas upp som möjliga fastigheter att avyttra i
rapporten Minskade lokalkostnader kopplade till Effektiviseringsprogrammet.
På grund av det extraordinära läge vi befinner oss under rådande pandemi har de
resurser som finns att tillgå bland annat behövts för att iordningsställa tillfälliga
vaccinationslokaler under 2021. Därav var en regionövergripande
lokalförsörjningsplan inte är möjlig att presentera till budgetberedningen 2021 som
redovisades i förra delrapporten. Dock hade flera utredningar och strategier tagits
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fram inom flera av förvaltningarna som kommer att kunna användas som underlag
till förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner och i förlängningen i den
regionövergripande lokalförsörjningsplanen.
Status förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner:
-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
-

-

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
-

-

har inte någon lokalförsörjningsplan utan har behandlat lokalfrågorna
i strategisk plan och budget.

Teknikförvaltningen
-

-

har inte någon lokalförsörjningsplan men har
bostadsförsörjningsplaner avseende särskilda boenden och
gruppbostäder. Socialförvaltningen har behandlat lokalfrågorna i
strategisk plan och budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-

-

har inte någon lokalförsörjningsplan utan har behandlat lokalfrågorna
i strategisk plan och budget. Förvaltningen har även tagit fram en
skolutredning.

Socialförvaltningen
-

-

har sedan ett antal år tillbaka tagit fram en lokalförsörjningsplan som
varit bilaga till strategisk plan och budget, så har även gjorts i år.

har inte någon lokalförsörjningsplan utan har behandlat lokalfrågorna
i strategisk plan och budget.

Regionstyrelseförvaltningen
-

har inte någon lokalförsörjningsplan utan har behandlat lokalfrågorna
i strategisk plan och budget.

För att sammanställa en fullständig regionövergripande lokalförsörjningsplan behövs
underlag från samtliga förvaltningar. Information som framkommit från flera av
förvaltningarna är att lokalbehovet kommer att öka för deras verksamheter framöver.
Bedömning

Vid delrapporten till budgetberedningen lyftes det upp att en förutsättning för det
fortsatta arbetet med en regionövergripande lokalförsörjningsplan är att det finns
befintliga resurser att tillgå och/eller att fler resurser tillsätts och det kvarstår
fortfarande. Alla förvaltningar behöver prioritera att slutföra respektive
lokalförsörjningsplan till årsskiftet för att färdigställandet av den regionövergripande
planen ska kunna genomföras. Det arbete som lokalförsörjningsgruppen haft med de
tillfälliga vaccinationslokalerna pågår fortfarande då dessa kommer att avvecklas när
vaccinationerna är genomförda och utöver det har lokalförsörjningsgruppen
ytterligare flera stora och komplexa uppdrag som pågår samtidigt. Ett sådant uppdrag
som berör samtliga förvaltningar är att grundligt utreda behov och kostnader rörande
regionens framtida kontorsarbetsplatser.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/972

Följande prioriteringsordning för arbetet framåt med regionövergripande
lokalförsörjningsplan rapporterades till budgetberedningen 2021:
-

-

-

-

Strukturera och utveckla regionens lokalförsörjningsprocess med tillhörande
roller för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som
bidrar till nytta för hela regionen. Startades upp med fokusdag i slutet av
augusti och pågår vid veckovisa arbetsmöten där lokalsamordnare,
fastighetsförvaltare och lokalstrateg deltar.
Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden
för att kunna ta fram en lokalförsörjningsplan för respektive förvaltning.
Pågår delvis och behov finns för att hitta en mer enhetlig hantering av
verksamheternas behovsanalyser.
Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam
mall som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina
lokalförsörjningsplaner. Pågår vid veckovisa arbetsmöten och även här finns
behov av att hitta en enhetlig struktur för att sedan kunna lyfta in
förvaltningarnas lokalbehov i ett regionperspektiv.
En regiongemensam planering och struktur tydligt kopplad till budget och
investeringsprocessen tas fram.

Lokalförsörjningsfrågor är många gånger komplicerade och det är viktigt att det görs
noggranna behovsanalyser ute i verksamheterna där man har ett långsiktigt
perspektiv för att bidra till en stabil och hållbar lokalförsörjningsprocess där
kortsiktiga lösningar undviks så långt som möjligt. Den strategiska
regionövergripande lokalförsörjningsplanen kommer att vara en produkt av
regionens lokalförsörjningsprocess och det är viktigt att vara medveten om att det är
engagemanget och arbetet som görs av lokalsamordningsfunktionerna tillsammans
med fastighetsförvaltningsfunktionerna som kommer att ge resultat. Att hitta ett bra
arbetssätt kring lokalförsörjningsprocessen och att arbeta kontinuerligt med helheten
är en framgångsfaktor för att undvika felprioriteringar och fördyringar av regionens
lokalprojekt.
Beslutsunderlag

RS § 156, 2021-05-26
RS § 160, 2020-05-27
RF § 89, 2020-06-15
Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter – Riktlinjer
Fastighetspolicy
Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende – Riktlinjer
Lokalförsörjning – Riktlinjer
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 255

Uppdrag. Regionövergripande lokalförsörjningsplan

RS 2019/972

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
• Inriktningen på disposition av regionövergripande lokalförsörjningsplan godkänns.
• Tidplan för framtagande av förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner samt den
regionövergripande lokalförsörjningsplanen om slutförande vid årsskiftet
2021/2022 samt till budgetberedningen 2022 godkänns.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att hålla ihop ramverket för en regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att
komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med enskilda lokalförsörjningsplaner per förvaltning.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade
lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att
möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter
som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby till lokaler på andra platser
på ön för att sänka regionens kostnader. Det är viktigt framåt att resurser tillsätts för
att kunna arbeta med lokalbehoven och lokalförsörjningen på ett strukturerat sätt
som i slutändan ger verksamheterna ändamålsenliga lokaler som i sin tur ska bidra till
effektiva verksamheter med största möjliga nytta för medborgarna. Detta utgör en
andra delrapport kring hur arbetet fortlöper och planen kommer att presenteras vid
budgetberedningen 2022.
Vid delrapporten till budgetberedningen lyftes det upp att en förutsättning för det
fortsatta arbetet med en regionövergripande lokalförsörjningsplan är att det finns
befintliga resurser att tillgå och/eller att fler resurser tillsätts och det kvarstår fortfarande. Alla förvaltningar behöver prioritera att slutföra respektive lokalförsörjningsplan till årsskiftet för att färdigställandet av den regionövergripande planen ska kunna
genomföras. Det arbete som lokalförsörjningsgruppen haft med de tillfälliga
vaccinationslokalerna pågår fortfarande då dessa kommer att avvecklas när
vaccinationerna är genomförda och utöver det har lokalförsörjningsgruppen ytterligare
flera stora och komplexa uppdrag som pågår samtidigt. Ett sådant uppdrag som berör
samtliga förvaltningar är att grundligt utreda behov och kostnader rörande regionens
framtida kontorsarbetsplatser.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 255 forts
RS 2019/972

Följande prioriteringsordning för arbetet framåt med regionövergripande lokalförsörjningsplan rapporterades till budgetberedningen 2021:
Strukturera och utveckla regionens lokalförsörjningsprocess med tillhörande roller
för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som bidrar till nytta
för hela regionen. Startades upp med fokusdag i slutet av augusti och pågår vid
veckovisa arbetsmöten där lokalsamordnare, fastighetsförvaltare och lokalstrateg
deltar.
Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden för att
kunna ta fram en lokalförsörjningsplan för respektive förvaltning. Pågår delvis och
behov finns för att hitta en mer enhetlig hantering av verksamheternas behovsanalyser.
Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam mall
som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina lokalförsörjningsplaner.
Pågår vid veckovisa arbetsmöten och även här finns behov av att hitta en enhetlig
struktur för att sedan kunna lyfta in förvaltningarnas lokalbehov i ett regionperspektiv.
En regiongemensam planering och struktur tydligt kopplad till budget och
investeringsprocessen tas fram.
Lokalförsörjningsfrågor är många gånger komplicerade och det är viktigt att det görs
noggranna behovsanalyser ute i verksamheterna där man har ett långsiktigt
perspektiv för att bidra till en stabil och hållbar lokalförsörjningsprocess där kortsiktiga lösningar undviks så långt som möjligt. Den strategiska regionövergripande
lokalförsörjningsplanen kommer att vara en produkt av regionens lokalförsörjningsprocess och det är viktigt att vara medveten om att det är engagemanget och arbetet
som görs av lokalsamordningsfunktionerna tillsammans med fastighetsförvaltningsfunktionerna som kommer att ge resultat. Att hitta ett bra arbetssätt kring lokalförsörjningsprocessen och att arbeta kontinuerligt med helheten är en framgångsfaktor för att undvika felprioriteringar och fördyringar av regionens lokalprojekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/408
17 september 2021

Åsa Seger

Regionstyrelsen

Behov av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande
lokalisering på Visborg
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att godkänna informationen och ger
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen i uppdrag att fortsätta det
påbörjade arbetet att ta fram ett förslag för framtida lokalisering av
kontorsarbetsplatser för Region Gotland där ett alternativ till att förlänga hyresavtalet
för kontorslokalerna på Visborg är att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt
regionkontor.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att analysera behovet av
kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg.
Uppdraget är komplext då det omfattar ett stort antal verksamheter inom regionens
samtliga förvaltningar där drygt 600 medarbetare berörs.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region
Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya
arbetssätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Under arbetets gång har
det blivit tydligt att projektet behöver delas upp i två delar där den ena delen är i ett
kortare perspektiv (specifikt kontorsarbetsplatser Visborg) och den andra är i ett
längre perspektiv (framtidens kontorsarbetsplatser). Anledningen är att det
hyreskontrakt som finns mellan Region Gotland och fastighetsägaren Vacse avseende
kontorslokalerna på Visborg löper ut 31 mars 2025 (uppsägningstid 24 månader).
Förutsättningarna för att bygga ett nytt regionkontor som alternativ till att förlänga
hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg behöver därför utredas skyndsamt.
Denna tjänsteskrivelse utgör en andra delrapport.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2020-10-22 (RS 2019/955, RS § 299) i uppdrag att
tillsammans med teknikförvaltningen återkomma till budgetberedningen 2021 med
ett fördjupat underlag och analys avseende behovet av kontorsarbetsplatser med
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utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg. Underlaget skulle också
redovisa en analys av alternativa möjligheter till långsiktig lokalisering.
Det har även tidigare inkommit en motion till regionstyrelsen med följande rubrik,
”Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!” från
Claes Nysell och Johan Thomasson, Liberalerna, som regionfullmäktige beslutade
om 2019-05-13. Regionstyrelseförvaltningen fick vid besvarande av motionen i
uppdrag att utreda frågan om utlokalisering av kontorslokaler till serviceorter där
man ska titta på befintliga lokaler, distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den
antagna servicestrategin (RS 2018/690, RF § 155).
Med anledning av den pågående pandemin arbetar för närvarande, de som kan,
hemifrån. Av regionens cirka 6 700 medarbetare är det cirka 1 500 som har den
möjligheten och av dessa har cirka 600 medarbetare i normala fall Visborg som
arbetsplats.
Framtidens kontorsarbetsplatser

Många arbetsgivare funderar just nu på hur framtidens kontorsarbetsplatser kommer
att se ut och lokaliseras. Att vi efter pandemin kommer att se ett annat sätt att arbeta
och samverka är många överens om. Samtidigt har vi ett utgångsläge med befintliga
arbetsplatser och lokaler som har långa hyreskontrakt att förhålla oss till. För att reda
ut detta och för att ta hänsyn till redan påbörjade initiativ kommer ett
uppdragsdirektiv att tas fram. Det har till exempel pågått ett arbete de senaste åren
som syftar till att utveckla Region Gotlands organisationsstruktur ”Ett Region
Gotland” där en hel del av det som blivit slutsatserna i arbetet också påverkar
regionens lokalbehov och hur vi samarbetar och arbetar i vardagen.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region
Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya
arbetssätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Ett helhetsgrepp kommer
att tas där man ser på uppdraget från flera olika perspektiv såsom arbetsmiljö,
lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt IT-stöd.
Uppdraget kommer att kräva resurser och kompetens från flera olika håll. Alla
förvaltningar och verksamheter är på olika sätt involverade och berörda. De som
specifikt identifierats är följande:
Regionstyrelseförvaltningen och regionens lokalförsörjningsstrateg
 Samtliga förvaltningars HR-stöd utifrån perspektiven arbetsmiljö,
organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap
 Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning som ansvarar för regionens
hyresavtal samt förvaltningen av det egna fastighetsinnehavet.
 Digitaliseringsavdelningen utifrån de digitala stöd som behövs kopplat till
kontorsarbetsplatser.


En uppstartande workshop om lokalisering Visborg och framtidens arbetsplatser har
genomförts med koncernledningen. Målet var att hitta en gemensam vision kring hur
Region Gotlands medarbetare ska jobba i framtiden. Fokus för workshopen låg på de
medarbetare som jobbar på kontor men i och med pandemin har haft möjlighet att
jobba på distans.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/408

Ytterligare en workshop har gjorts tillsammans med koncernledningen och
hyresvärden Vacse där målet var att se på möjligheterna att utveckla och minska
nuvarande lokaler.
Dessa båda tillfällen har resulterat i två rapporter som ska analyseras för att ange
koncernledningens riktning framåt avseende Region Gotlands framtida
kontorsarbetsplatser.
Några ledord från koncernledningen där målet är framtidens arbetsplats:
-

Attraktiv
Flexibel
Ekonomisk
Effektiv

Lokalisering Visborg

Det har under arbetets gång blivit tydligt att projektet behöver delas upp i två delar
där den ena delen är i ett kortare perspektiv (specifikt kontorsarbetsplatser Visborg)
och den andra är i ett längre perspektiv (framtidens kontorsarbetsplatser).
Anledningen är att det hyreskontrakt som finns mellan Region Gotland och
hyresvärden Vacse avseende kontorslokalerna på Visborg löper ut 31 mars 2025
(uppsägningstid 24 månader).
Nästa steg kommer att bli att sätta upp mål och vision för arbetet samt bena ut vad
de fyra ledorden står för och hur prioriteringen ser ut mellan dem, en extern konsult
att anlitas för att hjälpa till med att strukturera upp projektet. Vidare kommer en
kravprofil tas fram för en extern projektledare som kommer att ha som uppgift att
driva projektet framåt och samordna de fyra perspektiven HR, IT,
fastighetsförvaltning, och lokalstrateg.
En uppgift i projektet kommer att vara att undersöka möjligheter att flytta från
inhyrda lokaler till egna lokaler då verksamheter inom Region Gotland i första hand
skall bedrivas i regionens egna lokaler enligt framtagen fastighetspolicy.
Bedömning

Det pågående arbetet fortsätter och utgår lämpligast från HR-perspektivet såsom
arbetsmiljö, organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap men i tätt
samarbete med både IT-avdelning, fastighetsförvaltningsavdelning och
lokalstrategfunktionen. Det kommer att krävas stora resurser och insatser från de
specifikt identifierade funktionerna och även från samtliga förvaltningar då
noggranna behovsanalyser i verksamheterna behöver göras för att hitta framtidens
arbetssätt. Det finns goda möjligheter att minska lokalkostnaderna för våra
kontorsarbetsplatser beroende på vilken typ av arbetssätt som blir aktuellt i
framtiden. Minskas lokalkostnaderna kommer det sannolikt att behövas andra
investeringar såsom utökat IT-stöd och satsning på kompetensutveckling när det
gäller ett förändrat arbetssätt.
Det är ett mycket bra tillfälle att vid återgången till Visborgskontoret genomföra en
förändring till ett mer flexibelt arbetssätt. Där flexibelt kan vara både att fortsätta att
arbeta på distans men även att man där det är möjligt tar bort de fast arbetsplatserna
och provar ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kan om det görs på rätt sätt bidra
till mer kreativa och effektiva processer i våra verksamheter samt att flexibla
arbetsplatser även ger stora möjligheter att minska lokalyta. Då många av de
medarbetare som normalt har sin arbetsplats på Visborg nu arbetat på distans under
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en lång tid och sett nyttan med ett mer flexibelt arbetssätt är tidpunkten för
förändring optimal och i förlängningen går förändringen att applicera på regionens
alla kontorsarbetsplatser runt om på ön. Att införa ett flexibelt arbetssätt enligt ovan
medför att höga krav kommer ställas på att det finns IT-lösningar som stödjer det
nya arbetssättet. Då det under pandemin har blivit angeläget att alla som har minsta
symptom stannar hemma behöver det finnas möjlighet till smarta hybridlösningar där
en medarbetare som stannar hemma för lindrigt symtom men ändå kan arbeta har
möjlighet att delta på distans i möten på arbetsplatsen.
Beslutsunderlag

RS § 157, 2021-05-26
RS § 299, 2020-10-22
RF § 155, 2019-05-13
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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RS AU § 256

Uppdrag. Behov av kontorsarbetsplatser
med utgångspunkt från nuvarande
lokalisering på Visborg

RS 2021/408

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det
påbörjade arbetet att ta fram ett förslag för framtida lokalisering av kontorsarbetsplatser för Region Gotland. Ett alternativ till att förlänga hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg är att utreda förutsättningar för annan lokalisering.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att analysera behovet av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg. Uppdraget
är komplext då det omfattar ett stort antal verksamheter inom regionens samtliga
förvaltningar där drygt 600 medarbetare berörs.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region
Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya arbetssätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Under arbetets gång har det blivit
tydligt att projektet behöver delas upp i två delar där den ena delen är i ett kortare
perspektiv (specifikt kontorsarbetsplatser Visborg) och den andra är i ett längre
perspektiv (framtidens kontorsarbetsplatser). Anledningen är att det hyreskontrakt
som finns mellan Region Gotland och fastighetsägaren Vacse avseende kontorslokalerna på Visborg löper ut 31 mars 2025 (uppsägningstid 24 månader).
Förutsättningarna för att bygga ett nytt regionkontor som alternativ till att förlänga
hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg behöver därför utredas skyndsamt.
Detta utgör en andra delrapport.
Det pågående arbetet fortsätter och utgår lämpligast från HR-perspektivet såsom
arbetsmiljö, organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap men i tätt
samarbete med både IT-avdelning, fastighetsförvaltningsavdelning och lokalstrategfunktionen. Det kommer att krävas stora resurser och insatser från de specifikt
identifierade funktionerna och även från samtliga förvaltningar då noggranna behovsanalyser i verksamheterna behöver göras för att hitta framtidens arbetssätt. Det finns
goda möjligheter att minska lokalkostnaderna för våra kontorsarbetsplatser beroende
på vilken typ av arbetssätt som blir aktuellt i framtiden. Minskas lokalkostnaderna
kommer det sannolikt att behövas andra investeringar såsom utökat IT-stöd och
satsning på kompetensutveckling när det gäller ett förändrat arbetssätt.
forts
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Det är ett mycket bra tillfälle att vid återgången till Visborgskontoret genomföra en
förändring till ett mer flexibelt arbetssätt. Där flexibelt kan vara både att fortsätta att
arbeta på distans men även att man där det är möjligt tar bort de fast arbetsplatserna
och provar ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kan om det görs på rätt sätt bidra
till mer kreativa och effektiva processer i våra verksamheter samt att flexibla arbetsplatser även ger stora möjligheter att minska lokalyta. Då många av de medarbetare
som normalt har sin arbetsplats på Visborg nu arbetat på distans under en lång tid
och sett nyttan med ett mer flexibelt arbetssätt är tidpunkten för förändring optimal
och i förlängningen går förändringen att applicera på regionens alla kontorsarbetsplatser runt om på ön. Att införa ett flexibelt arbetssätt enligt ovan medför att höga
krav kommer ställas på att det finns IT-lösningar som stödjer det nya arbetssättet. Då
det under pandemin har blivit angeläget att alla som har minsta symptom stannar
hemma behöver det finnas möjlighet till smarta hybridlösningar där en medarbetare
som stannar hemma för lindrigt symtom men ändå kan arbeta har möjlighet att delta
på distans i möten på arbetsplatsen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att beslutspunkt 2 ändras till ”regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att ta fram
ett förslag för framtida lokalisering av kontorsarbetsplatser för Region Gotland. Ett
alternativ till att förlänga hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg är att utreda
förutsättningar för annan lokalisering.”
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/962
17 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Hållbar finansieringsmodell för regiongemensamma
systemlösningar
Förslag till beslut

•

Sammanställning och förslag till finansiering av regiongemensamma
systemlösningar ska årligen tas fram och redovisas till Region Gotlands
budgetberedning.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2021-05-26 § 159 ett uppdrag att ta fram en hållbar
finansieringsmodell för inköp av regiongemensamma systemlösningar. Uppdraget ska
avrapporteras på budgetavstämningen 2021.
Bakgrunden till uppdraget är en utveckling där gemensamma system och lösningar
identifierats som en begränsning i den fortsatta utvecklingen av välfärdens fortsatta
digitalisering. Det är framförallt otydligheter kring hur gemensamma lösningar ska
finansieras som bromsar. Konsekvensen av detta är ålderstigna system som inte
klarar kraven på integration, flexibilitet och säkerhet.
Utvecklings- och budgetansvar för regiongemensamma systemlösningar ser idag olika
ut. All gemensam IT-infrastruktur finansieras via anslag på digitaliseringsavdelningen
inom regionstyrelseförvaltningen. System som exempelvis ekonomisystem och HRsystem finansieras via anslag på avdelningarna ekonomi och HR. Den här strukturen
med ett decentraliserat ansvar medför vissa fördelar men också att utvecklingsbehov
av nya regiongemensamma systemlösningar konkurrerar med övriga helt skilda
verksamhetsbehov inom regionstyrelsens verksamheter. Detta medför att
avvägningen mellan regiongemensamma behov och regionstyrelsens egna behov inte
riktigt blir synligt och inte prioriteras utifrån ett regionperspektiv.
Under 2020 beslutade regionstyrelsen att samtliga nämnder årligen i samband med
budgeten skulle ta fram en digitaliseringsplan. Dessa planer bildar sedan underlag för
en regiongemensam handlingsplan för digitalisering som ska beslutas av
regionstyrelsen. I årets handlingsplan framgår bland annat att gemensamma verktyg
behöver skaffas för alla förvaltningar. Det handlar om e-underskrifter, e-arkiv,
digitala möten, säkra meddelanden, e-tjänsteplattform och inte minst en förnyelse av
äldre system. Även säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/962

Regionstyrelseförvaltningens förslag är att till handlingsplanen också bifoga förslag
till finansiering, både möjliga omprioriteringar av budgetmedel och vid behov även ta
upp nya äskanden. Skillnaden mot dagens rutiner är att tydliggöra prioritering av
regiongemensamma satsningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga
verksamhet. Det skulle också kunna innebära en ökad tydlighet och transparens av
beslut om vägval och att regionstyrelsen tydligare kan leda den digitala utvecklingen
inom Region Gotland.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till finansiering av
regiongemensamma systemlösningar ska hanteras i samband med att handlingsplanen
för digitalisering beslutas. Det innebär en möjlighet för regionstyrelsen att på ett
tydligt sätt leda utvecklingen av digitaliseringen inom regionen.
Det är alltid det ekonomiska utrymmet som avgör om ett nytt system kan köpas eller
nya digitala tjänster erbjudas till gotlänningarna. Det är ingen skillnad mot idag. Det
här förslaget innebär en möjlighet att diskutera och prioritera behov av
regiongemensamma systemlösningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga
äskanden eftersom nyttan är regiongemensam.
Beslutsunderlag

RS § 159 2021-05-26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning digitalisering
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 257

Uppdrag. Hållbar finansieringsmodell för
regiongemensamma systemlösningar

RS 2019/962

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Sammanställning och förslag till finansiering av regiongemensamma
systemlösningar ska årligen tas fram och redovisas till Region Gotlands
budgetberedning.

Regionstyrelseförvaltningen fick 2021-05-26, § 159 ett uppdrag att ta fram en hållbar
finansieringsmodell för inköp av regiongemensamma systemlösningar. Uppdraget ska
avrapporteras på budgetavstämningen 2021.
Bakgrunden till uppdraget är en utveckling där gemensamma system och lösningar
identifierats som en begränsning i den fortsatta utvecklingen av välfärdens fortsatta
digitalisering. Det är framförallt otydligheter kring hur gemensamma lösningar ska
finansieras som bromsar. Konsekvensen av detta är ålderstigna system som inte
klarar kraven på integration, flexibilitet och säkerhet.
Utvecklings- och budgetansvar för regiongemensamma systemlösningar ser idag olika
ut. All gemensam IT-infrastruktur finansieras via anslag på digitaliseringsavdelningen
inom regionstyrelseförvaltningen. System som exempelvis ekonomisystem och
HR-system finansieras via anslag på avdelningarna ekonomi och HR. Den här
strukturen med ett decentraliserat ansvar medför vissa fördelar men också att
utvecklingsbehov av nya regiongemensamma systemlösningar konkurrerar med
övriga helt skilda verksamhetsbehov inom regionstyrelsens verksamheter. Detta
medför att avvägningen mellan regiongemensamma behov och regionstyrelsens egna
behov inte riktigt blir synligt och inte prioriteras utifrån ett regionperspektiv.
Under 2020 beslutade regionstyrelsen att samtliga nämnder årligen i samband med
budgeten skulle ta fram en digitaliseringsplan. Dessa planer bildar sedan underlag för
en regiongemensam handlingsplan för digitalisering som ska beslutas av regionstyrelsen. I årets handlingsplan framgår bland annat att gemensamma verktyg
behöver skaffas för alla förvaltningar. Det handlar om e-underskrifter, e-arkiv,
digitala möten, säkra meddelanden, e-tjänsteplattform och inte minst en förnyelse av
äldre system. Även säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 257 forts
RS 2019/962

Regionstyrelseförvaltningens förslag är att till handlingsplanen också bifoga förslag
till finansiering, både möjliga omprioriteringar av budgetmedel och vid behov även ta
upp nya äskanden. Skillnaden mot dagens rutiner är att tydliggöra prioritering av
regiongemensamma satsningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga verksamhet. Det skulle också kunna innebära en ökad tydlighet och transparens av beslut
om vägval och att regionstyrelsen tydligare kan leda den digitala utvecklingen inom
Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till finansiering av regiongemensamma systemlösningar ska hanteras i samband med att handlingsplanen för
digitalisering beslutas. Det innebär en möjlighet för regionstyrelsen att på ett tydligt
sätt leda utvecklingen av digitaliseringen inom regionen.
Det är alltid det ekonomiska utrymmet som avgör om ett nytt system kan köpas eller
nya digitala tjänster erbjudas till gotlänningarna. Det är ingen skillnad mot idag. Det
här förslaget innebär en möjlighet att diskutera och prioritera behov av regiongemensamma systemlösningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga äskanden
eftersom nyttan är regiongemensam.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1293
20 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om kompletterad driftbudget för 2022 avseende
förstudier
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige beviljar nämnden ett
engångsanslag på 3 mnkr i 2022 års budget för framtagande av
fastighetsutvecklingsplan.
I budget 2021 har hälso- och sjukvårdsnämnden beviljats ett engångsanslag på 3
miljoner kronor för ett ta fram en fastighetsutvecklingsplan. Arbetet leds av
teknikförvaltningen i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet
planerades att genomföras 2021 men har försenats då förvaltningarna behövt
prioritera att upphandla paviljonger för utökning av lokaler för akutmottagningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att behålla anslaget även 2022.
Nämndens begäran föreslås behandlas i samband med ärendet om strategisk plan
och budget 2022-2024. För att medel ska kunna beviljas krävs att ekonomiskt
utrymme finns.
Bedömning

För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme
finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om
strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om engångsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.

Beslutsunderlag

HSN 2021-09-16 § 117 Begäran om kompletterad driftbudget för 2022 avseende
förstudier
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1293

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

HSN § 117

HSN § 117

Begäran om kompletterad driftbudget för
2022 avseende förstudier

HSN 2021/662

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige kompletterar nämndens
driftbudget för 2022 med ett engångsanslag om 3 miljoner för framtagande av
fastighetsutvecklingsplan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I budget 2021tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden ett engångsanslag för
framtagande av fastighetsutvecklingsplan med 3 miljoner. Projektet att ta fram planen
leds av teknikförvaltningen i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Projektet har startats upp och en projektorganisation är under utformning. Däremot
kommer inte det ekonomiska utfallet av projektet fastighetsutvecklingsplan att falla
ut under 2021 utan snarare under slutet av 2022. Det är första gången som Region
Gotland genomför en fastighetsutvecklingsplan och det är till stor del samma
personella resurser som arbetat, och fortfarande arbetar, med projektet att upphandla
paviljonger för att möjliggöra utökning av lokaler för akutmottagningen.
Då engångsanslaget var tillfälligt under 2021 finns dessa medel inte med till 2022
enligt regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2021.
Då det ekonomiska utfallet av projektet inte belastar nämndens budget 2021 utan
snarare i slutet av 2022 begär hälso- och sjukvårdsnämnden att det tillfälliga
engångsanslaget kvarstår även under 2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att då projektet framtagande av
fastighetsutvecklingsplan inte kommer att få ett ekonomiskt utfall under 2021, bör
det tillfälliga engångsanslaget om 3 miljoner finnas kvar i nämndens budget även
2022 då uppdraget att ta fram planen kvarstår och arbetet är påbörjat.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2021
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

Protokollsutdrag
HSN § 117

Skickas till
Regionstyrelsen
Kajsa Holmström lokalstrateg
Peter Eklöf TKF, projektledare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/662
14 september 2021

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om kompletterad driftbudget för 2022 avseende
förstudier
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige kompletterar
nämndens driftbudget för 2022 med ett engångsanslag om 3 miljoner för
framtagande av fastighetsutvecklingsplan.

Sammanfattning

I budget 2021tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden ett engångsanslag för
framtagande av fastighetsutvecklingsplan med 3 miljoner. Projektet att ta fram planen
leds av Teknikförvaltningen i nära samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Projektet har startats upp och en projektorganisation är under utformning. Däremot
kommer inte det ekonomiska utfallet av projektet fastighetsutvecklingsplan att falla
ut under 2021 utan snarare under slutet av 2022. Det är första gången som Region
Gotland genomför en fastighetsutvecklingsplan och det är till stor del samma
personella resurser som arbetat, och fortfarande arbetar, med projektet att upphandla
paviljonger för att möjliggöra utökning av lokaler för akutmottagningen.
Då engångsanslaget var tillfälligt under 2021 finns dessa medel inte med till 2022
enligt Regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2021.
Då det ekonomiska utfallet av projektet inte belastar nämndens budget 2021 utan
snarare i slutet av 2022 begär hälso- och sjukvårdsnämnden att det tillfälliga
engångsanslaget kvarstår även under 2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att då projektet framtagande av
fastighetsutvecklingsplan inte kommer att få ett ekonomiskt utfall under 2021, bör
det tillfälliga engångsanslaget om 3 miljoner finnas kvar i nämndens budget även
2022 då uppdraget att ta fram planen kvarstår och arbetet är påbörjat.
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Region Gotland
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/662

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Kajsa Holmström lokalstrateg
Peter Eklöf TKF, projektledare
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 258

Begäran om kompletterad driftbudget för
2022 avseende förstudier för fastighetsutvecklingsplan

RS 2021/1293

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationen mottages.
• Beslut om kompletterad driftbudget tas i strategisk plan och budget.
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige beviljar nämnden ett
engångsanslag på 3 mnkr i 2022 års budget för framtagande av fastighetsutvecklingsplan.
I budget 2021 har hälso- och sjukvårdsnämnden beviljats ett engångsanslag på
3 miljoner kronor för ett ta fram en fastighetsutvecklingsplan. Arbetet leds av
teknikförvaltningen i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet
planerades att genomföras 2021 men har försenats då förvaltningarna behövt
prioritera att upphandla paviljonger för utökning av lokaler för akutmottagningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att behålla anslaget även 2022.
Nämndens begäran föreslås behandlas i samband med ärendet om strategisk plan
och budget 2022-2024. För att medel ska kunna beviljas krävs att ekonomiskt
utrymme finns.
För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme
finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om
strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om engångsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 117
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1294
20 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revidering av rambudget med anledning av upphandling av ny
leverantör av ambulansverksamhet
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige tillskjuter 4 mnkr i
ramförstärkning 2022 samt ytterligare 2 mnkr från 2023 till följd av ökade kostnader
för ambulansverksamheten.
Kostnadsökningen var enligt nämnden väntad då nya upphandlingar brukar innebära
ökade kostnader samt att det i det nya avtalet finns tydligare krav på måluppfyllelse
på insatstid kopplad till vite samt en ökad kompetens i ambulanserna med endast
legitimerad personal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att kostnadsökningen inte ryms inom
befintlig rambudget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran
behandlas i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024.
Bedömning

För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme
finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om
strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om ramförstärkning till hälso- och
sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16 § 102

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1294

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

HSN § 102

HSN § 102

Revidering av rambudget med anledning av
upphandling av ny leverantör av
ambulansverksamhet

HSN 2021/648

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige tillskjuter nämnden 4
miljoner i permanent budgetförstärkning från och med 2022 till följd av de ökade
kostnader som nytt avtal för ambulansverksamheten innebär samt ytterligare 2
miljoner, totalt 6 miljoner, i plan från och med budgetåret 2023.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Upphandlingen av ambulansverksamheten har gett anbud där det mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet innebär en kostnadsökning med 6 miljoner per år jämfört mot
nuvarande avtal.
Kostnadsökningen får full effekt 2023 då det nya avtalet gäller från maj 2022.
Därmed innebär kostnadsökningen uppskattningsvis 4 miljoner 2022.
Kostnadsökningen var väntad, till största del på grund av att en ny upphandling ofta
innebär ökade kostnader jämfört med tidigare avtal då tidigare avtal haft en lång
avtalsperiod med endast indexuppräkning. Tillkommande i nya avtalet är också
tydligare krav på måluppfyllelse på insatstider kopplat till vite för leverantör om inte
målen uppnås, samt en ökad höjd kompetens i ambulanserna med endast legitimerad
personal.
I budgettilldelningen som beslutades av regionfullmäktige i juni 2021 togs inte någon
hänsyn till ambulanssjukvården avseende kompensation för externa avtal, då denna
var allt för osäker i och med att upphandlingen inte annonserats ännu.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed att nämndens budget kompletteras med
4 miljoner för 2022 och lägger ytterligare 2 miljoner i plan för 2023.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen inte ryms inom befintlig
rambudget och därmed behöver medel tillföras nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

Protokollsutdrag
HSN § 102

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/648
7 september 2021

Markus Swahn
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revidering av rambudget med anledning av upphandling av ny
leverantör av ambulansverksamhet
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige tillskjuter nämnden 4
miljoner i permanent budgetförstärkning från och med 2022 till följd av de ökade
kostnader som nytt avtal för ambulansverksamheten innebär samt ytterligare 2
miljoner, totalt 6 miljoner, i plan från och med budgetåret 2023.

Sammanfattning

Upphandlingen av ambulansverksamheten har gett anbud där det mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet innebär en kostnadsökning med 6 miljoner per år jämfört mot
nuvarande avtal.
Kostnadsökningen får full effekt 2023 då det nya avtalet gäller från maj 2022.
Därmed innebär kostnadsökningen uppskattningsvis 4 miljoner 2022.
Kostnadsökningen var väntad, till största del på grund av att en ny upphandling ofta
innebär ökade kostnader jämfört med tidigare avtal då tidigare avtal haft en lång
avtalsperiod med endast indexuppräkning. Tillkommande i nya avtalet är också
tydligare krav på måluppfyllelse på insatstider kopplat till vite för leverantör om inte
målen uppnås, samt en ökad höjd kompetens i ambulanserna med endast legitimerad
personal.
I budgettilldelningen som beslutades av regionfullmäktige i juni 2021 togs inte någon
hänsyn till ambulanssjukvården avseende kompensation för externa avtal, då denna
var allt för osäker i och med att upphandlingen inte annonserats ännu.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed att nämndens budget kompletteras med
4 miljoner för 2022 och lägger ytterligare 2 miljoner i plan för 2023.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen inte ryms inom befintlig
rambudget och därmed behöver medel tillföras nämnden.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/648

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 259

Revidering av rambudget med anledning av
upphandling av ny leverantör av ambulansverksamhet

RS 2021/1294

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationen mottages.
• Beslut om reviderad rambudget tas i samband med strategisk plan och budget
2022-2024
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige tillskjuter 4 mnkr i
ramförstärkning 2022 samt ytterligare 2 mnkr från 2023 till följd av ökade kostnader
för ambulansverksamheten.
Kostnadsökningen var enligt nämnden väntad då nya upphandlingar brukar innebära
ökade kostnader samt att det i det nya avtalet finns tydligare krav på måluppfyllelse
på insatstid kopplad till vite samt en ökad kompetens i ambulanserna med endast
legitimerad personal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att kostnadsökningen inte ryms inom
befintlig rambudget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran
behandlas i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024.
För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme
finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om
strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om ramförstärkning till hälso- och
sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/7
15 oktober 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Driftbudget 2022 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 fastställs enligt förslag.
Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan för
två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2021 föreslås ramökningar till nämnderna på sammanlagt 44,3 mnkr varav 8 mnkr är engångsanslag.
Finansiella intäkter minskas med 5 mnkr och det avdrag på 15 mnkr som beräknats
till följd av svag befolkningsutveckling tas bort. Det budgeterade resultatet för 2022
blir då 122 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av verksamhetens nettokostnader.
I resultatplanen för 2023 och framåt har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar samt övriga prisökningar. Prisökningsreserven höjs från och med
2023 med 7 mnkr och uppgår därmed till 40 mnkr. Förväntade intäkter för
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/7

exploateringsvinster höjs med 10 mnkr från 2023 och är budgeterade till 20 mnkr
kronor årligen.
I resultatplanen för 2023 och 2024 ligger inräknat effektiviseringar inom nämndernas
verksamheter på sammanlagt 107 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget från juni 2021 föreslås
en investering i ett nytt badhus för sammanlagt 224 mnkr. Bygget startar preliminärt
2023 och innebär att investeringsbudgeten för 2023 utökas med 74 mnkr.
Total investeringsbudget 2022 uppgår till 554,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierade verksamheter är 384,1 mnkr. Total investeringsbudget 2023
uppgår till 636,5 mnkr varav skattefinansierat 499,6 mnkr.
Ärendebeskrivning

Underlag i ärendet till regionstyrelsen är:
 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.
 Plankalkyl 2022-2024
 Ramberäkning med fördelad driftbudget per nämnd 2022 och plan 2023-2024
 Finansförvaltningsbudget för 2022 samt plan 2023-2024
 Investeringsbudget 2022-2023 samt investeringsplan 2024-2026
Efter regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget justeras eventuellt
ovanstående dokument och kompletteras med följande dokument till
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
 Resultatplan 2022-2024
 Finansplan 2022-2024
 Balansplan 2022-2024
Exploateringsbudget för 2022 samt plan 2023-2025 beslutades av regionfullmäktige
2021-06-21.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Plankalkyl 2022-2024

Utgångsläge budgetbeslut i RF juni 2021
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
region
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budget
2022*

Kalkyl
2022**

Plan
2023*

Kalkyl
2023**

Plan
2024*

Kalkyl
2024**

-5 623

-5 616

-5 776

-5 777

-5 956

-5 958

-5 786

-5 818

-5 864

-5 891

-5 945

-5 972

55

55

107

107

245

290

245

290

245

290

-82

-88

-79

-91

-97

-103

-33

-40

-66

-80

-100

-100

-200

-200

-245

-290

-245

-290

-245

-290

-5 868

-5 906

-6 021

-6 067

-6 201

-6 248

4 269

4 332

4 413

4 493

4 548

4 642

1 721

1 726

1 699

1 713

1 723

1 759

892

896

875

886

887

914

658

660

653

657

665

675

171

170

171

170

171

170

15

10

15

10

15

10

-36

-40

-46

-48

-52

-53

101

122

60

101

33

110

8 Årets resultat (förändring
av eget kapital)

*enligt RF juni 2021
** enligt alliansens förslag 211007, skatteprognos SKR 210930 samt finansförvaltning 210921

Ramberäkning 2022 per nämnd
Beslutad av regionstyrelsen 2021-10-27

Justerad
budget Justering
Resursfördel2021 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning
netto*

Effektivisering

Ramtillskott

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-2 418

29

3 100

-24 300

-10 902

-359

-33 715

1 700

1 700

-4 970

-431 614

5 950

215

-1 249

-56 580

6 450

-27 400

2 826

-1 462

-3 800

309

-1 690

-212 579

1 000

3 000

-35 323

1 000

1 000

Regionstyrelse

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

-30 979

100

-88

-400 210

7 150

-1 482

-55 484
-180 707

-62
-7 000

-3 236

-30 034

4 400

-108

-1 249 793

-3 559

-6 851

7 200

-20 100

3 467

-20 411

-1 290 047

-2 515

-2 721

-328 738

-6 293

-1 483

1 900

-5 000

795

-4 665

-343 484

-3 605

-6 778

Socialnämnd

-1 468 460

-29 913

-10 415

10 200

-2 600

2 149

-18 994

-1 518 033

-28 833

-59 739

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 821 038

3 000

-45 500

-11 849

16 500

-16 700

4 620

-26 200

-1 897 167

-47 000

-96 500

3 250

-85 265

-35 574

43 300

-102 318

3 508

-80 000

-5 818 542

-72 303

-153 588

-72 303

-153 588

Summa nämnder

-5 565 443

Regionstyrelse/ RSF

0

0

0

Teknisk nämnd/TKF

0

0

0

Gemensamt/finansförvaltningen

0

Summa inklusive gemensamt

-5 565 443

0
3 250

-85 265

-35 574

43 300

-102 318

3 508

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, interna priser och internhyra. 2022 höjs internhyran med 2,5 procent motsvarande 10,4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
Samtidigt sänks internräntan från 1,5 till 1,0 procent. Det innebär att hyran också ska sänkas. Nettohyran höjs motsvarande 2,3 mnkr.

-80 000

-5 818 542

Bilaga till ramberäkning 2022
Justeringar av budget 2021

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2021

Justerad
Justering

budget 2021

RS

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Interna priser
teknik
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst

-30 979

-30 979

-400 210

-400 210

-55 484

-55 484

TN

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst

-88
-338

131

-18

-12

-175

0

-88

-1 100

-1 482

-32

-62

-180 707

-180 707

TN

-65

-102

-119

-2 950

-3 236

MBN

-30 034

-30 034

MBN

-35

-58

-15

0

-108

BUN

-1 249 793

-1 249 793
-328 738

-1 878
-315

-549
-120

-6 851

-328 738

-624
-248

-3 800

GVN

BUN
GVN

-800

-1 483

SON

-1 468 460

-1 468 460

SON

-462

-704

-249

-9 000

-10 415

HSN

-1 821 038

-1 821 038

HSN

-510

-1 174

-665

-9 500

-11 849

-2 300

-4 200

-1 892

-27 182

-35 574

Summa

-5 565 443

0

-5 565 443

Summa

Regionstyrelse/RSF

0

0

Regionstyrelse/RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

0

Gemensamt

0

0

Gemensamt

Totalt

-5 565 443

0

-5 565 443

Totalt

0
-2 300

-4 200

-1 892

-27 182

-35 574

Ramberäkning 2022
Beslutad av regionstyrelsen 2021-10-27
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2021

-5 565 443

JUSTERINGAR BUDGET 2021
SUMMA JUSTERAD BUDGET 2021

-5 565 443

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

500

RS: genomförande av effektivitetsprogram

6 000

RS: subvention trygghetsboende

650

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

-7 000

HSN: fastighetsutvecklingsplan

3 000

Pol org: Engångsanslag dubbel revision 2021

100

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- färre barn i förskola

1 904

- färre barn på fritidshem

6 848

- fler barn i förskolesklass

-209

- fler elever i grundskola

-12 102
Summa

-3 559

Summa

-6 293
-6 293

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-29 913

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-45 500

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-85 265

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 100

Externa avtal RT

-32

Externa avtal TN

-2 950

Externa avtal BUN

-3 800

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-9 000

Externa avtal HSN

-9 500
Summa

-27 182

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 100

Höjd hyra generellt 2,5 %

-375

Indexuppräkning livsmedel och transport

-825

PC som tjänst

-1 900

Interna priser - teknikförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 700

Höjd hyra generellt 2,5 %

-105

Fordon, drivmedel, material

-87
Summa

-6 092

Interna priser - hyror
Höjd internhyra 2,5%

-10 400

Effekt internränta

8 100
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-2 300

-35 574

EFFEKTIVISERING
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen räddningstjänst
Tekniska nämnden

3 100
0
4 400

Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

SUMMA EFFEKTIVISERING

0
7 200
1 900
10 200
16 500

43 300

RAMTILLSKOTT
RS: Generellt ramtillskott

-4 100

RS: Office 365

-4 000

RS: Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support

-2 800

RS: E-arkiv

-2 000

RS: Övergång till e-arkiv

-500

RS: Belastningsattacker

-800

RS: Subvention trygghetsboende (engångsanslag)

-600

RS: Etablering Blått Centrum

-500

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024

-1 000

RS: Samhällsplanering och analys

-1 000

RS: Gemensamma resurser för effektiviseringsarbetet (engångsanslag)

-3 000

RS: Genomförande program hållbarhet

-2 000

RS: ramtillskott sommarservice

-2 000

Pol org: VAL 2022 (engångsanslag)

-1 718

TN: Generellt ramtillskott

-1 000

TN: Allmän kollektivtrafik

-5 600

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

-500
-1 300
-200

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

-3 500

TN: Almedalsveckan

-1 300

TN: Stadsutvecklingsprojekt exploatering

-5 000

TN: Ramtillskott sommarservice

-3 000

TN: Samhällsbyggnadsprocessen, ökat bostadsbyggande

-3 000

TN: Ramtillskott enskilda vägar

-3 000

MBN: Planberedskap

-1 000

MBN: Världsarvssamordnare

-2 000

BUN: Generellt ramtillskott

-5 000

BUN: Barn- och elevhälsa

-2 000

BUN: Kompetensförsörjning

-1 000

BUN: ramtillskott

-1 000

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

GVN: SFI och arbetsmarknadsåtgärder

-2 000

SON: Våld i nära relation

-2 600

HSN: Generellt ramtillskott

-5 000

HSN: Första linjen mottagning

-4 700

HSN: Ambulansverksamhet

-4 000

HSN: Fastighetsutvecklingsplan (engångsanslag)

-3 000

SUMMA RAMTILLSKOTT

-700

-102 318

* Beslut RS 2021-10-27

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

-2 530
554
21
387

MBN: Ombudgetering beslutsstöd

52

BUN: Ombudgetering beslutsstöd

512

GVN: Ombudgetering beslutsstöd

131

SON: Ombudgetering beslutsstöd

418

HSN: Ombudgetering beslutsstöd

455

RS: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

*

-2 100
-10 000

GVN: Generellt ramtillskott

ÖFN: Förstärkning kansli

*
*
*
*
*

-800

MBN: Bygglov/plan, ökat bostadsbyggande

BUN: Ökade hyreskostnader

*
*
*
*

-1 000

*
*

*
*

RS/RSF: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

72

RS/RT: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

10

TN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

33

MBN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

5

BUN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

226

GVN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

59

SON: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

266

HSN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

329

RS/RSF: Sänkning av internränta

374

RSF/RT: Sänkning av internränta

125

MBN: Sänkning av internränta
TN: Sänkning av internränta

40
1 939

BUN: Sänkning av internränta

375

GVN: Sänkning av internränta

130

SON: Sänkning av internränta

75

HSN: Sänkning av internränta

450

RS/RSF: Ändrad finansieringsmodel DAP

758

RS/RT: Ändrad finansieringsmodel DAP

59

RS/Politikerorganisationen, Ändrad finansieringsmodel DAP
TN: Ändrad finansieringsmodel DAP

29
467

MBN: Ändrad finansieringsmodel DAP

212

BUN: Ändrad finansieringsmodel DAP

2 354

GVN: Ändrad finansieringsmodel DAP

475

SON: Ändrad finansieringsmodel DAP

1 390

HSN: Ändrad finansieringsmodel DAP

3 386

RS/RSF: Ändrad finansieringsmodel DAP

-9 130

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

3 508

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2022

-68 600
-11 400

-80 000
-5 818 542

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

2024
-2 721

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

-2 515

GVN, resursfördelningsmodell

-3 605

-6 778

HSN, resursfördelningsmodell

-48 000

-97 500

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-28 833

-59 739

-82 953

-166 738

Övrigt
TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan
TN: samhällsbyggnadsprocessen, ökat bostadsbyggande
Pol org: VAL 2022
RS: trygghetsboende
RS: fakturahantering och e-handelssystem
RS: e-arkiv
RS: landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024
RS: gemensamma resurser för effektiviseringsarbetet
HSN: fastighetsutvecklingsplan
HSN: ambulansverksamhet
MBN: bygglov/plan, ökat bostadsbyggande
Summa övrigt

SUMMA RAMJUSTERING 2023-2024

0

2 000

1 000
1 700
600
1 100
1 250

1 000
1 700
600
1 100
1 750

3 000
3 000

3 000
3 000

-2 000
1 000

-2 000
1 000

10 650

13 150

-72 303

-153 588

5 278

4 947

* Består av:
- förskola
- fritidshem

67

67

- förskoleklass

-1 298

1 378

- grundskola

-6 562

-9 113

Investeringsbudget 2022-2023 tkr samt plan 2024-2026
Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

5
10
17
75
2

5
10
17
75
2

000
000
000
000
000

5 000
10 000
17 000

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar kök
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Badhus
Landsbygdsutveckling
Windows server 2016 inkl cal
Utbyte Flexite
Programsystem Almedalsveckan
Summa RSF
Räddningstjänsten
Investeringspott
Summa räddningstjänst
Summa RS

5 000
10 000
17 000

5
10
17
74
2

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

2 000
4 000
1 000
1 000
40 000

2 000

108 000

109 000

109 000

34 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

46 000

114 000

115 000

115 000

40 000

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Biljettsystem kollektivtrafik
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Hamnverksamhet
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA verksamhet
Avfallsverksamhet
Hamnverksamhet
Anpassning fl 7, landgång, bilramp
Ombyggnad hamnterminal
Ombyggnad fenderverk FL 7
Summa TN/TKF
varav skattefinansierad verksamhet
varav avgiftsfinansierad verksamhet

6 560
30 000
15 000
60 000
3 500

125
7
7
30

750
500
500
000

6
30
5
15
60
8

560
000
000
000
000
000

6 560
30 000

6 560
30 000

6 560
30 000

15 000
60 000
12 500

15 000
60 000
7 000

15 000
60 000
8 000

125 440
7 500
4 000

125 940
7 500
8 000

125 350
7 500
12 500

125 800
7 500
12 500

3 500

15 000
11 000

20 000
16 500

285 810
115 060
170 750

261 500
124 560
136 940

269 000
124 060
144 940

289 910
118 560
171 350

301 860
119 560
182 300

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

000
000
000
000

13 000

13 500

13 500

40 000
25 000

20 000
25 000

20 000
25 000

105 000

78 000

58 500

58 500

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Summa MBN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Alléskolan
Lokalinvesteringar förskola
Lokalinvesteringar grundskola, särskola
Summa BUN/UAF

13
54
33
8

000
000
500
000

108 500

13
47
20
25

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar gymnasieskola
Lokalinvesteringar vuxenutbildning
Summa GVN/UAF

5 500
5 000

5 500

5 500

4 000

5 000

9 500

8 000

8 000

24 000

18 000
70 000

10 500

5 500

5 500

10 500

5 500

5 500

8 000

8 000

8 000

60 000

64 000
17 000
30 000

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Tingsbrogården
Äldreboende Klintehamn
Korpen anpassning lokal hemsjukvård mfl
Äldreboende 2 inriktning Slite klart 2026
SoL-boende ersätter Korpen
Lokalinvesteringar LSS
Summa SON/SOF

54 000
10 000

22 500
54 500

96 000

72 000

68 000

119 000

32 000

32 000
7 000

32 000

32 000

32 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Angiografiutrustning
PCI - Percutan Coronal Intervention
Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater
Patientkallelsesystem
Magnetkamera MR
Datortomograf DT
Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10 000
5 000
2 000

2 000

2 000
10 000
10 000

10 000

9 000

15 000

49 000

50 000

59 000

42 000

42 000

Investeringsbudget totalt

554 810

636 500

604 000

579 410

567 360

varav avgiftsfinansierat
varav skattefinansierat
varav strategiska investeringar

170 750
384 060
0

136 940
425 560
74 000

144 940
384 060
75 000

171 350
333 060
75 000

182 300
385 060
0

Summa HSN/HSF

Finansförvaltningsbudget 2022, mnkr
enligt regionfullmäktige 2021-06-21 samt rsau 2021-10-07
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

16,8
53,7
1,5

20,0
10,0
0,0

20,0
10,0
0,0

20,0
10,0
0,0

20,0
10,0
0,0

72,0

30,0

30,0

30,0

30,0

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

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

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
902,0
-872,0
213,0
-136,0
-33,0
0,0
0,0
-34,0
-14,0
-5,0
0,0
-32,0
0,0
0,0
-134,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
924,0
-894,0
218,0
-139,0
-34,0
0,0
0,0
-35,0
-17,0
-5,0
0,0
-27,0
0,0
0,0
-139,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
947,0
-916,0
223,0
-143,0
-35,0
0,0
0,0
-36,0
-17,0
-5,0
0,0
-37,0
0,0
0,0
-141,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

-73,6
0,0
-3,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-217,2

-152,9

-153,0

-156,0

-168,0

Verksamhetens intäkter

3721
382

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Övrigt

Summa
Verksamhetens kostnader

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

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

Summa

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

849
849

Intern ränta kostnad investeringsbidrag
Intern ränta intäkt

-5,8
65,9

-6,0
61,0

-6,0
41,4

-6,0
41,4

-6,0
41,4

59,8

54,5

34,9

34,9

34,9

-85,4

-68,4

-88,1

-91,1

-103,1

Summa

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

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

4 015,0
0,0
0,0

4 332,0
0,0
0,0

4 493,0
0,0
0,0

4 642,0
0,0
0,0

3 952,3

4 015,0

4 332,0

4 493,0

4 642,0

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

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

1 239,0
165,0
0,0
183,0
140,0
1,0
169,0
0,0
0,0
-171,0
0,0

1 288,0
166,0
0,0
117,0
144,0
1,0
169,0
0,0
0,0
-172,0
0,0

1 331,0
167,0
0,0
116,0
148,0
1,0
169,0
0,0
0,0
-173,0
0,0

1 691,5

1 724,0

1 726,0

1 713,0

1 759,0

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

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

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

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

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

30,3

15,2

10,2

10,2

10,2

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

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

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-10,0
-25,5
0,0
-0,8
-0,7

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-29,0
0,0
-0,8
-0,2

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-34,0
0,0
-0,8
-0,2

Summa

-50,2

-34,0

-40,0

-48,0

-53,0

SUMMA

5 538,5

5 651,8

5 940,1

6 077,1

6 255,1

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

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

-5 818,5
0,0
0,0
0,0

-5 890,8
55,0
-40,0
-100,0

-5 972,1
107,0
-80,0
-200,0

154,5

86,5

121,6

101,3

110,0

Konto
Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa

Generella statsbidrag

821
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

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

Summa
Finansiella intäkter

8411
8414
8421
8422
8423
8425
8426
8431
845
846
8495

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

Summa
Finansiella kostnader

8521
8522
8523
8524
8525
8531
856
857

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

Nämnderna
Effektivseringskrav
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
ÅRETS RESULTAT

Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas att i sin verksamhetsplan förtydliga, genom prioriterade
aktiviteter, hur arbetet för att bidra till måluppfyllelse ska bedrivas kommande år. Samtliga
nämnder uppmanas också att samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till
ökad måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.
Målen ska följas upp i samband med delårsrapport 2 och årsbokslut. I analysen ska
jämställdhetsaspekten särskilt belysas där det är möjligt.
Perspektiv samhälle

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska bidra till
måluppfyllelsen inom perspektivet samhälle. Nämnderna kommer att ha olika områden där de
bidrar i större eller mindre utsträckning.
Perspektiv verksamhet

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska arbeta med
måluppfyllelsen inom perspektiv verksamhet. Samtliga mål ska följas upp. Alla nämnder ska
arbeta med sin kvalitet, sina medarbetare, sitt ledarskap och sin ekonomi på ett sådant sätt att
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och bidrar till kravet på God ekonomisk hushållning,
inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige tilldelar nämnden.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs.
Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska utvecklingen samt
medborgarnas ökade förväntningar krävs ett ständigt pågående utvecklings- och
effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån ska vara kontrollerad. De finansiella målen inom
målområde ekonomi utgör grundläggande restriktioner för drift- och investeringsverksamheten.
Utifrån dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka
verksamheterna ska bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Det innebär att de effektiviseringskrav
som finns i samband med budgetbeslutet ska genomföras och verksamheten ska bedrivas så att
ekonomin är långsiktigt stabil.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är
synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att optimera den
långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena sker bland annat genom att nämnd
före igångsättande av stora byggnads- och anläggningsinvesteringar alltid ska inhämta finansiellt
igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt delegationsbeslut.
Före genomförande av en investering ska nämnderna alltid beakta vilka konsekvenser
investeringen får i form av kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Huvudprincipen är att
nämnderna finansierar sina driftkostnader för investeringar inom befintlig driftbudget.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska
resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Nämnderna ska löpande analysera och revidera utbudsnivåer för att anpassa verksamheten till de
ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att snarast rapportera om den inte kan uppfylla de
mål och åtaganden som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.
Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv

Region Gotlands budgetresultat för 2022 är 122 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av
verksamhetens nettokostnader. Förutsättningen för att regionen ska klara resultatet är att alla
nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina effektiviseringskrav och att utvecklingen
under året är stabil.
Samhällsekonomiskt finns det fortfarande en viss osäkerhet i vilken takt den svenska ekonomin
kommer att återhämta sig efter pandemin. Under hösten 2021 har det kommit flera positiva
signaler om att det sker en snabb återhämtning vilket innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för Region Gotland har förbättrats. Trots det krävs ändå effektiviseringar
framåt för att ekonomin fortsatt ska vara stabil. En effektivisering på motsvarande 50 till 60
miljoner kronor per år är nödvändig för att resultatet ska uppgå till beslutade 2 procent av
verksamhetens nettokostnader. Ett resultat på minst 2 procent krävs för att kunna hantera
oförutsedda förändringar i verksamheterna samt finansiera regionens stora investeringsbehov
framåt.
Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna
måste planera för fortsatt effektivisering av verksamhet och processer samt se över utbudet för
att möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:








Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i det gemensamma styrkortet och säkerställa att de
aktiviteter som har störst effekt för måluppfyllelsen prioriteras i kommande
verksamhetsplaner. Målen i verksamhetsperspektivet får inte prioriteras bort.
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska
kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Beslutade effektiviseringar och förändringar ska genomföras på ett sådant sätt så att
ekonomisk stabilitet framåt säkras.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i effektiviseringsarbetet. Nämnden ska i samband
med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och
hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Kvittering av budgetramar för 2022

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2022 års
budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef). Detta sker i december 2021.
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Region Gotland

Kompletterande underlag till strategisk plan och budget

Förutsättningar 2020-2022
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan
och budget 2022 – 2024. Avdelning ekonomi gör utifrån ekonomiska prognoser och antaganden en uppdaterad bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1 Samhällsekonomiska förutsättningar
Jämfört med de beräkningar som låg till grund för 2021 års ekonomiska vårproposition räknar regeringen nu med en högre tillväxt 2021 för såväl BNP som antalet arbetade timmar.
Medan ökningen av antalet arbetade timmar är uppreviderad även 2022 är BNP-tillväxten
nedreviderad detta år. Andelen arbetslösa är marginellt uppreviderad i år men därefter densamma som i prognosen för vårpropositionen. Generellt är prognoserna för löner och konsumentpriser något uppreviderade, såväl i år som åren därefter.
2020

2021

2022

2023

2024

BNP 1

-3,0 (-3,1)

4,3 (3,1)

3,5 (3,8)

1,6 (2,1)

1,5 (1,6)

Sysselsättning, timmar

-3,8 (-3,8)

3,2 (3,0)

2,7 (2,4)

0,5 (1,1)

0,2 (0,5)

Arbetslöshet

8,3 (8,3)

8,8 (8,7)

7,7 (7,9)

7,0 (7,0)

7,0 (7,0)

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,1 (2,0)

2,6 (2,5)

2,4 (2,3)

2,6 (2,5)

2,8 (2,7)

Inflation, KPIF

0,5 (0,5)

1,8 (1,5)

1,5 (1,3)

1,7 (1,6)

2,0 (1,9)

-3,8 (-3,9)

-1,5 (-2,6)

0,3 (-0,5)

0,2 (0,0)

0,0 (0,0)

BNP-gap

Tabell 1: Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring om inte annat anges.
Värden enligt ”Vårpropositionen 2021” inom parantes (15 april 2021).

Återhämtningen i världsekonomin har fortsatt under det första halvåret 2021. I USA och
Kina är BNP på en högre nivå än före pandemin. Även i de nordiska länderna har ekonomierna återhämtat sig väl. Men i flera europeiska länder som är viktiga för svensk export,
som exempelvis Tyskland, är BNP alltjämt på en lägre nivå än före krisen. BNP-utfallet för
det andra kvartalet i år visade dock på en stark utveckling i euro området.
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Även i Sverige har återhämtningen fortsatt under det första halvåret 2021 och svensk BNP
var under det andra kvartalet tillbaka på samma nivå som före pandemin. Samtidigt bekräftar produktionsdata att det finns en tudelning inom näringslivet där vissa branscher, främst
inom tjänstesektorn, har en lägre produktion än tidigare.
Vid slutet av 2021 bedöms BNP ha stigit ytterligare och vara på den nivå som bedömdes i
prognosen för 2021 före pandemin. Liksom i omvärlden väntas BNP i Sverige stiga snabbt
under det andra halvåret 2021. Det förklaras av att produktionen inom de mest drabbade
sektorerna kan återhämta sig i snabb takt när restriktioner som begränsar den ekonomiska
aktiviteten är på en lägre nivå. En låg nivå av restriktioner väntas tillsammans med ett uppdämt konsumtionsbehov och ett högt sparande bland hushållen leda till att hushållskonsumtionen ökar snabbt 2021. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats under det första
halvåret 2021. Sysselsättningen har ökat och många av de anställda som varit permitterade
har successivt kunnat öka sin arbetstid. Flera framåtblickande arbetsmarknadsindikatorer,
till exempel företagens anställningsplaner, har stigit till höga nivåer och pekar på en stark
1

Kalenderkorrigerat
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efterfrågan på arbetskraft den närmaste tiden. I takt med en stigande efterfrågan bedöms
sysselsättningen fortsätta öka, samtidigt som arbetslösheten väntas minska. I ett internationellt perspektiv är sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet bland både kvinnor
och män på en hög nivå. Samtidigt kvarstår stora utmaningar på arbetsmarknaden och
långtidsarbetslösheten har stigit till höga nivåer.
Den snabba återhämtningen i svensk ekonomi har medfört att konjunkturläget gradvis har
förbättrats och ekonomin bedöms vara i det närmaste balanserad 2022 då BNP-gapet prognostiseras närma sig noll. När BNP gapet är noll antas faktisk BNP sammanfalla med potentiell BNP och detta tillstånd beskriver ett balanserat konjunkturläge.
Samtidigt finns det fortsatt lediga resurser på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är på en
förhöjd nivå och väntas vara högre 2022 än vad den var innan krisen. Trots det låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden steg inflationen under det första halvåret 2021, bland annat till följd av högre energipriser. Sammantaget väntas dock inflationen understiga Riksbankens inflationsmål de närmaste åren. Centralbanker världen över väntas hålla styrräntorna låga en längre tid, i syfte att stimulera efterfrågan och i förlängningen inflationen. De
låga styrräntorna och Riksbankens omfattande köp av finansiella tillgångar, till exempel
statsobligationer, bidrar till att ränteläget bedöms bli fortsatt lågt en lång tid framöver. Reporäntan väntas vara oförändrad både 2021 och 2022.
1.1

Skatteunderlagets utveckling

Regeringens prognos på skatteunderlaget är uppreviderad jämfört med 2021 års vårproposition. I den skatteunderlagsprognos som regeringen presenterar ökar skatteunderlaget med
16,7 procent på fem år, något mindre än SKR:s prognos från augusti. Skatteunderlaget för
2021 har uppdaterats utifrån preliminärt beskattningsutfall i augusti.
2020

2021

2022

2023

2024

2020-2024

SKR augusti
2,1
3.7
3,6
3,4
Regeringen september
2,0 (2,0) 4,3 (3,2) 3,8 (3,6) 2,8 (3,4)
Tabell 2: De senaste skatteunderlagsprognoserna, procentuell förändring.
Värden enligt ”Vårpropositionen 2021” inom parantes (15 april 2021).
Källa: Regeringen och SKR

3,1
2,8 (3,0)

16,9
16,7
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Skatteunderlagsprognosen från regeringen visar starkare utveckling i närtid men lite svagare
på länge sikt. SKR prognosticerar en lägre lönesummetillväxt men större inkomster av övriga poster, och sammantaget en något större uppgång för skatteunderlaget (till 2024), jämfört med regeringen. Lönesumman är uppreviderad med runt 3 procentenheter samtidigt
som övriga posten är nedreviderade. Regeringen föreslår att skattereduktionerna för förvärvsinkomster och för sjuk och aktivitetsersättning förstärks samt en ny skattereduktion
för avgift till arbetslöshetskassa. Eftersom dessa skattelättnader har formen av skattereduktion påverkar de inte det kommunala skatteunderlaget.
Regionen kommer att få en ny prognos från SKR för skatteintäkter och generella bidrag
den 30 september, det vill säga under perioden mellan att detta dokument är färdigt och
budgetavstämningen.
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Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

Källa: Skatteverket och SKR

1.2

Förslag enligt budgetpropositionen som berör kommuner och regioner
2022 och framåt

(sammanställning gjord av SKR)

Ett urval av de mest väsentliga reformerna enligt nedan:
(se länk till SKR:s cirkulär för kommuner och länk till ekonominytt för mer detaljer.)
•
•
•
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•
•

•
•
•

Generella statsbidrag till kommunerna och regionerna ökar med 3 mdkr från 2022.
Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1,5 mdkr 2022.
Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1,2 mdkr år 2022 och 1,5 mdkr
2023. Satsningen omfattar nu 1,7 mdkr respektive år.
Skolmiljarden fortsätter även 2022.
Fortsatt hantering av pandemin: Vaccinkostnader 3 mdkr för 2022 och 2 mdkr för
2023, Ersättning för genomförda vaccinationer 2,1 mdkr för 2022, Fortsatt testning
och smittspårning 2 mdkr för 2022 (dessutom i budgetpropositionen tilläggsbudget på
6 mdkr för 2021), Regionala utvecklingsinsatser 0,50 mdkr, Övriga åtgärder (bl.a. covidbevis) för en fortsatt hantering av pandemin på 0,54 mdkr för 2022 och 0,02 mdkr för
2023 och 0,03 mdkr för 2024.
Kortade vårdköer till följd av pandemin: 2 mdkr för 2022.
Personalsatsning i hälso- och sjukvården 2,05 mdkr för 2022, 2,17 mdkr för 2023 och
0,57 mdkr för 2024.
Tillskott till hälso- och sjukvården för 2022 på 1 mdkr.

Varje nämnd ansvarar för att informera sig om vilka villkor som gäller för riktade statsbidrag.
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2 Utgångsläge för Region Gotland
Det ekonomiska läget kommande år bedöms fortfarande som osäkert, både för Region
Gotland och för samhället i stort. Även 2021 har präglats av tillfälliga intäkter och kostnader. Bedömningen är att den statliga kompensationen till kommuner och regioner har varit
god och överstigit tappade egna skatteintäkter.
En stabil ekonomi innebär att ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under året har nya statsbidrag aviserats och i
samband med budgetpropositionen presenterade regeringen ytterligare tillskott till välfärden både i form av generella och riktade statsbidrag. Dessa tillskott ger regionen bättre ekonomiska förutsättningar framåt men är för kortsiktiga. SKR har i flera år påpekat att de riktade statsbidragen är för detaljerade och kortsiktiga och inte medför stabila planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. På senare tid har också statens generella bidrag utvecklats till tidsbegränsade satsningar.
2.1

Delårsrapport 2 2021

Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat på 246 mnkr. I prognosen ingår inkomster
från fastighetsförsäljningar med 83 mnkr och orealiserade vinster på pensionsmedelsplaceringar med 45 mnkr. Prognosen på balanskravsresultatet efter justering av reavinster uppgår till 180 mnkr. Det innebär att det skulle vara möjligt att avsätta medel till resultatutjämningsreserv (RUR) då balanskravsresultatet överstiger 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
Den totala låneskulden uppgår till 491 mnkr. Under året har 84 mnkr amorterats. Ytterligare 100 miljoner kronor kommer att amorteras i september. Genomsnittsräntan på hela
låneportföljen uppgick till 1,19 procent vilket är en stabilt låg nivå.
Ett positivt resultat ger så mycket bättre förutsättningar för att regionen ska ha en stabil
ekonomi framåt och ha möjlighet att investera i den takt som planerats. Orsakerna till 2021
års positiva resultat är dock till stor del tillfälliga stora statsbidrag, exploateringsvinster och
orealiserade vinster på pensionsmedelsplaceringarna vilket inte ger utrymme att utöka
nämndernas budgetramar framåt.
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Rev. budget
2021
Verksamhetens intäkter 2
Verksamhetens kostnader 3
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 160
-9 497
-300
-5 637

Prognos
delår 2
2021
4 372
-9 740
-297
-5 665

Skatteintäkter och bidrag
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

4 015
1 724
102

4 156
1 715
206

4 145
1 715
104

4 131
1 715
90

3 952
1 692
175

-19
83

40
246

5
109

6
96

-20
155

Finansnetto
Årets resultat

Prognos
april
2021
4 244
-9 704
-296
-5 756

Prognos
delår 1
2021
4 214
-9 675
-295
-5 756

Bokslut
2020
4 394
-9 581
-282
-5 469

Tabell 3: Resultaträkning delårsrapport 2 2021 (mnkr)

2
3

Ej justerat för interna poster
Ej justerat för interna poster
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Tack vare det goda resultatet som prognostiseras för året ser soliditeten ut att stärkas och
att årets investeringar helt kan finansieras med egna medel. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att planera investeringsbudgetarna framåt så att investeringsnivån inte överstiger
regionens finansieringsmöjligheter.
I samband med delårsrapport 1 fick nämnderna i uppdrag att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget. Nämnderna uppmanades att snarast vidta nödvändiga
beslut och åtgärder om underskott i ordinarie verksamhet befaras. En särskild redovisning
av uteblivna intäkter och ökade kostnader skulle göras i samband med delårsrapport 2.
Budgetavvikelsen för nämnderna beräknades till 71 miljoner kronor.
I nedanstående tabell jämförs den prognostiserade avvikelsen efter delår 2, efter delår 1
samt aprilrapporten. Regionfullmäktige har mellan prognosen i april och prognosen i delårsrapport 2 beviljat tilläggsanslag på 3,5 miljoner kronor till tekniska nämnden. Nämnderna har också tagit beslut om användning av eget kapital på sammanlagt 10,3 miljoner
kronor. Det medför en lägre budgetavvikelse jämfört med tidigare prognoser. Rensat från
detta har nämndernas budgetavvikelse ändå förbättrats med 48 miljoner kronor. Det är
framförallt stora förbättringar för tekniska nämnden, socialnämnden och regionstyrelsen.
Miljö- och byggnämnden har försämrat sin prognos då regionfullmäktige tog beslut om
stödåtgärder till näringslivet som påverkar nämndens ekonomi. Nämnden har begärt tilläggsanslag för dessa åtgärder. Om prognosen står sig kommer det inte att vara något underskott i nämndverksamheten vid årets slut eftersom regionfullmäktige i september beslutade om ytterligare tilläggsanslag på 17 miljoner kronor.
Rev budget
2021 inkl. TA
och eget kapital

Helårsprognos
delår 2

Avvikelse

Avvikelse
april

Avvikelse
delår 1

495

487

8

-11

-11

31
409

28
399

3
10

2
-8

2
-8

55

60

-5

-5

-5

184

212

-28

-53

-47

30

36

-6

-1

-1

Barn- och utbildningsnämnden

1 252

1 261

-9

-9

-13

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

329

324

5

2

1

Socialnämnden

1 468

1 448

20

0

0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 821

1 821

0

0

0

Summa
5 579
Tabell 4: Budgetavvikelse nämnder netto, mnkr

5 589

-10

-72

-71

Nämnd
Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
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Miljö- och byggnämnden
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2.2

Skatteintäkter och plankalkyl 2022-2024

I tabellen redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2021-2024 för Region Gotland (enligt prognos i augusti 2021).
Egna skatteintäkter (33,60%)
Befolkningsutveckling
Slutavräkning
Summa
Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Reglering
Summa
Region
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Reglering
Summa
LSS
Fastighetsavgift
Totalt

2021

2022

2023

2024

4 066

4 279
-15

4 425
-15

4 561
-15

89
4 155

4 264

4 410

4 546

790
-155
79
178
892

832
-166
79
141
886

860
-166
80
97
871

887
-167
80
83
883

382
146
86
41
655

401
141
86
27
655

413
144
86
6
649

426
150
87
-1
662

4
165
5 871

1
169
5 975

1
169
6 100

1
169
6 261

Tabell 5: Skatteintäkter och generella bidrag 2021-2024 (mnkr)

Jämfört med den budget och resultatplan som regionfullmäktige beslutade om i juni beräknas både skatteintäkter och bidrag bli något lägre. (-15 mnkr 2022, -12 mnkr 2023 och -10
mnkr 2024) Det är framförallt utjämningsbidragen som blir lägre. Detta dokument färdigställs före SKR:s nya skatteprognos som publiceras den 30 september. Den prognosen tar
även hänsyn till de nya generella statsbidrag till kommuner och regioner som aviserats i regeringens budgetproposition.
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I skatteintäktsberäkningarna som ligger till grund för budgeten görs ett antagande om att
Gotland har en svagare befolkningsutveckling än i riket. Det syns genom ett minusbelopp
på för närvarande 15 miljoner kronor på raden Befolkningsutveckling. Regionstyrelseförvaltningen har haft ett uppdrag under sommaren att analysera befolkningsutvecklingen utifrån dess påverkan på skatteintäkterna. Uppdraget redovisas i ett separat ärende. Slutsatsen
är att med den befolkningsutveckling som Gotland haft de senaste åren och utifrån den befolkningsprognos som ligger framåt, så finns inte längre något skäl att ha kvar ett avdrag
för svag befolkningsutveckling. I den plankalkyl som är framtagen i det här underlaget ligger avdraget kvar.
I plankalkylen har åren 2022-2024 reviderats enligt augustis skatteprognos från SKR, uppdatering av finansförvaltningen och finansnettot utifrån ny pensionsprognos från augusti.
Beslut om sänkning av internränta medför sänkning av nämndernas budgetramar samt
sänkning av motsvarande intäkt på finansförvaltningen. Således ingen påverkan på resultatet.
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Finansförvaltning, mnkr

Budget
2022*

Rev. budget 2022

Plan 2023*

Rev. plan
2023

Plan 2024*

Rev. plan
2024

Exploateringsinkomster

20

20

10

10

10

10

Realisationsvinster fastigheter

10

10

10

10

10

10

-157

-151

-144

-154

-162

-167

Internränta

47

35

47

35

47

35

Övrigt

-2

-2

-2

-2

-2

-1

-82

-88

-79

-101

-97

-113

Löne- och pensionskostnader

Summa

* Enligt beslut i regionfullmäktige 2021-06-19
Tabell 6: Budget och plan finansförvaltning 2022-2023, mnkr

Nämndernas beräknade budget för 2023 och 2024 utgår från de beslut som tagits i samband med budget 2022. Beräknad prisöknings- och personalkostnadsreserv ligger separat i
kalkylen. Prisökningsreserven samt effektivisering för 2022 är redan utfördelad till nämnderna medan personalkostnadsreservens fördelning beslutas av regionstyrelsen 29 september.
Avskrivningarna föreslås höjas i planen för att bättre motsvara nämndernas budgeterade
avskrivningar. Detta får ingen påverkan på resultatet.
Budget
2022 4

Reviderad
plan 2022

Reviderad
plan 2023

Reviderad
plan 2024

-5 623

-5 572

-5 742

-5 916

-5 786

-5 774

245
-82
0
0

290
-88
0
0

-5 853
55
290
-101
-33
-100

-5 934
107
290
-113
-66
-200

-245

-290

-290

-290

-5 868

-5 862

-6 032

-6 206

3 Skatteintäkter

4 269

4 264

4 410

4 546

4 Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
Övriga statsbidrag

1 721

1 711

1 690

1 715

892
658
171

886
655
170

871
649
170

883
662
170

15
-36

15
-40

15
-48

15
-53

101

88

35

17

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
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Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Årets resultat (förändring av eget kapital)

Tabell 7:Plankalkyl 2022-2024, preliminärt inför budgetavstämning i oktober 2021 (mnkr)

4

Beslutad av regionfullmäktige juni 2021
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2.2.1

Effektiviseringar

Regionfullmäktige beslutade i november 2019 om ett treårigt effektiviseringsprogram som
omfattade totalt 200 mnkr. Den långsiktiga målbilden och effekten av programmet är att
Region Gotland ska bedriva en verksamhet med god kvalitet och stabil ekonomi och det
ska finnas en buffert för oförutsedda händelser.
Programmet omfattade från start sju projekt med egna direktiv och planer:
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Strategisk hållbar bemanning
- Sänkning av inköpskostnader
- Sänkning av IT-kostnader
- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Utredning framtidens skolorganisation
- Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I oktober 2020 beslutade regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån de fyra prioriterade områdena som berör lokaler, bemanning, inköp samt digitalisering
återkomma till budgetberedningen 2021 med en detaljerad bedömning av potentialen för
effektivisering beskriven per nämnd/förvaltning för perioden 2022-2024. Utgångspunkten
var att genomföra effektivisering inom dessa fyra områden även kommande planperiod.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 att genomföra effektivisering på 43 miljoner kronor
år 2022. Regionstyrelseförvaltningen fick ett förnyat uppdrag att driva, samordna och följa
upp effekter av åtgärder som genomförs och rapportera detta under hela perioden 20222024. Förvaltningen fick också i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan, beskrivning av
effekthemtagning samt fördelning av effektivisering per nämnd åren 2023-2024 i enlighet
med bland annat effektiviseringsprogrammets potential.
Förvaltningens bedömning är att programmet är en fortsatt viktig del av regionens samlade
behov av kostnadssänkningar framåt men för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer
även andra kostnadspåverkande åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att
behöva genomföras. Digitalisering ses i det sammanhanget som en möjlighet. Föreslagna
kostnadssänkningar kommer inte att kunna genomföras utan att utbudet påverkas.
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För att ta förbättringsarbetet framåt krävs fortsatta regiongemensamma insatser som bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att realisera effekter av ökad
digitalisering kommer också större investeringar och satsningar att vara nödvändiga. Utifrån
det resonemanget bedöms effektiviseringar på totalt 116 miljoner kronor vara genomförbara åren 2023-2024.
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3 Bedömning av kostnader för pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer god redovisningssed
för kommuner och landsting. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels
som en avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser
inom linjen. Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 1 217 mnkr och pensionsskulden i ansvarsförbindelser uppgår till 2 270 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till 3 387 mnkr.
I den kommunala bokförings- och redovisningslagen som trädde ikraft 1 januari 2019 så
har inte redovisningen av pensionsskulden ändrats såsom utredningen föreslog. Inom några
år är det sannolikt att hela pensionsskulden ska redovisas i balansräkningen. Det kommer
då att få stor påverkan på soliditet och pensionskostnader.
Pensionsskulden beräknas enligt särskilda riktlinjer RIPS 21. I RIPS 21 finns angivet hur
diskonteringsräntan, som används för att nuvärdesberäkna pensionsskulden, ska fastställas.
Enligt de nya riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR. RIPS-räntan ska bygga på en
långsiktig ränta som inte påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden och som i
större grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan. SKR ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan. Under 2021
fattade SKR beslut om att RIPS-räntan ska vara oförändrad på 1 procent. SKR anser att nivån är på en välavvägd nivå än så länge. Nästa beslut fattas vid halvårsskiftet 2022. En
sänkning av räntan med 0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med cirka 9-10 %
motsvarande cirka 110 mnkr.
SKR fattade i april beslut om att livslängdsantagandena i RIPS ska ändras då vi lever allt
längre. Det är framför allt männens medellivslängd som ökat. Förslaget innebär att pensionsskulden momentant kommer att öka med ca 5 procent för kommuner och drygt 6 procent för regioner.
Pensionskostnader påverkas av löneutvecklingen för de anställda och antal anställda men
också av utvecklingen för inkomstbasbelopp och prisbasbelopp.
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Pensionsprognosen i beredningsunderlaget baseras på den befintliga blandmodellen. Prognosen är uppdaterad med en ny beräkning i augusti från regionens pensionsadministratör
Skandia.
De totala pensionskostnaderna för 2021 prognostiseras till 473 mnkr vilket är en stor ökning motsvarande 22 procent. Den främsta anledningen är att livslängdsantagandena i
skuldberäkningen har ändrats för att bättre spegla den framtida förväntade livslängden för
män och kvinnor anställda i kommuner och regioner. SKR fattade beslut om detta i april.
Ändringen av livslängdsantagandena innebar att pensionsskulden i balansräkningen momentant ökade med cirka 68 mnkr. Pensionskostnaderna framåt ökar med närmare 2 procent mer med de nya livslängderna motsvarande ca 6-8 mkr/år mer än vad de skulle gjort
med de befintliga livslängderna.
För 2022 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 413 mnkr. För åren 2023-2024 bedöms
den genomsnittliga kostnadsökningen bli 4 procent per år.
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4 Investeringar
Investeringsbudgeten inklusive kompletterings- och exploateringsbudget år 2021 uppgår till
1 089 mnkr vilket är en mycket hög nivå. Om alla projekt skulle genomföras i år krävs extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till 565 mnkr inklusive de pågående projekt som
finns i kompletteringsbudgeten. Den årsprognos nämnderna lämnat innebär att 52 procent
av budgeten förväntas komma att utnyttjas under året. De senaste fem åren har mellan 4667 procent av budgeten förbrukats på ett år.
Efter årets första åtta månader är 280 mnkr motsvarande 26 procent av investeringsbudgeten förbrukad.
Investeringsplanen exklusive exploatering för perioden 2022 - 2026 uppgår till 2 108 mnkr
fördelat på 1 443 mnkr anslagsfinansierad verksamhet och 665 mnkr avgiftsfinansierad VAoch avfallsverksamhet. Verksamheten visar på stora behov. För att klara investeringarna
inom det utrymme som finns utan upplåning (bortsett från avgiftsfinansierade investeringar) måste prioriteringar ske mellan och över åren. De närmaste åren är ombyggnation
av Alléskolan, äldreboenden och VA-utbyggnad de tyngsta posterna.

Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2021,
tkr

Förbrukat
31/8, tkr

Prognos
helår, tkr

Budget 2020

Bokslut 2020

117 471

12 686

40 768

128 929

29 908

55 940

0

6 000

90 974

0

TN/TKF

825 171

244 187

416 825

773 880

316 237

varav exploatering

137 091

18 371

41 806

146 293

47 588

1 453
54 194
7 131
10 200
73 433
1 089 053

0
8 765
1 560
272
12 468
279 938

1 281
54 194
7 131
6 000
38 433
564 632

2 030
11 185
7 600
4 595
72 593
1 010 173

1 090
14 152
5 140
2 213
34 523
406 354

193 031

18 371

47 806

237 267

47 588

RS/RSF

varav exploatering

MBN
BUN/UAF
GVN/UAF
SON/SOF
HSN/HSF
Totalt samtliga investeringar
varav exploateringsbudget
Grundbudget 2021
Exploatering budget
Kompletteringsbudget
Kompletteringsbudget exploatering
Tilläggsanslag
Totalt samtliga investeringar

507
72
358
120

835
300
312
231

30 375
1 089 053
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Tabell 8: Investerings- och exploateringsbudget och utfall 2020 och 2021
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Nämnd/Förvaltning

RS/RSF
RS/RT
TN/TKF 5
MBN/SBF
BUN/UAF
GVN/UAF
SON/SOF
HSN/HSF
Totalt samtliga
investeringar
varav avgiftsfinansierade investeringar

Investerings
budget 2022

Investerings
budget 2023

Investeringsplan
2024

Investeringsplan
2025

Investeringsplan
2026

Totalt
2022-2026

40 000
6 000
285 810
500
108 500
10 500
54 500
49 000

34 000
6 000
261 500
500
105 000
9 500
96 000
50 000

34 000
6 000
269 000
500
78 000
10 500
72 000
59 000

34 000
6 000
289 910
500
58 500
5 500
68 000
42 000

34 000
6 000
301 860
500
58 500
5 500
119 000
42 000

554 810

562 500

529 000

504 410

567 360

2 718 080

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300

806 280

176
30
1 408
2
408
41
409
242

Tabell 9: Investeringsbudget och plan 2022-2026

Regionfullmäktige beslutade i juni om en mindre detaljerad investeringsbudget där nämnderna i de flesta fall beslutar om enskilda projekt. I samband med budgetbeslutet fick tekniska nämnden i uppdrag att kommentera sina investeringar med fokus på kompletteringsbudget och plan. Tekniska nämnden fick också i uppdrag att återkomma med ett underlag
gällande trafiklösning vid kryssningskajen. Barn- och utbildningsnämnden fick ett uppdrag
att återkomma med komplettering gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för
förskola och skola.
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Investeringsbudgeten för 2022-2023 uppgår till 1 117 mnkr och i planen för 2024-2026 till
ytterligare 1 601 mnkr. Det är normalt en för hög nivå för att klara att finansiera utan extern upplåning. Det goda ekonomiska resultatet 2020 och det förväntade resultatet 2021
har dock medfört en god likviditet vilket innebär att 2022 års investeringar kan finansieras
med egna medel. Hur mycket extern finansiering som kommer att behövas framåt beror på
det faktiska investeringsutfallet, resultatnivå och hur stora försäljningsinkomsterna kommer
att bli.

5

Inkluderar investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av hamnen.
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5 Skuldportfölj och ränteantaganden
Region Gotland har fortfarande en god likviditet vilket beror på ett starkt delårsresultat på
256 mnkr. Den goda likviditeten har möjliggjort att låneskulden kunnat amorteras med 84
mnkr. Låneskulden var vid periodens slut 491 mnkr. Överlikviditet har också placerats i
räntefonder med 100 mnkr. Likvida medel inklusive placeringen i räntefonder uppgår till
344 mnkr på balansdagen.
Under september har ytterligare en amortering av ett lån på 100 mnkr gjorts i samband
med lånets förfall.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. Per
sista augusti uppgick den genomsnittliga räntan till 1,19 procent, en liten minskning med
0,05 procentenheter sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,77 år.
Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,73 år. Andel lån med rörlig ränta är 37
procent. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 4 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna för lån till 6 mnkr.
Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3 mån
Stibor ger en kostnadsökning med ca 0,6 mnkr/år.
Riksbanken bedriver en fortsatt expansiv penningpolitik för att underlätta återhämningen i
svensk ekonomi och signalerar att reporäntan ska ligga kvar på 0 procent under hela prognosperioden de närmaste tre åren. Riksbanken bedömer att den svenska inflationen tillfälligt kommer att bli högre än två procent men anser att den expansiva penningpolitiken är
en förutsättning för att inflationen även på längre sikt ska ligga nära målet på 2 procent.
De långa räntorna har legat på låga nivåer under flera år. Sedan 2016 har 5-årsräntan varierat mellan -0,2 procent till 0,7 procent och 10-årsräntan har varierat mellan 0,1 procent till
1,5 procent. För närvarande ligger 5-årsräntan på 0,46 procent och 10-årsräntan på 0,82
procent. Marknadens prissättning framåt är att 5 års-räntan kommer att stiga till 0,6 procent
om ett år och till 1,0 procent om tre år. Motsvarande siffror för 10-årsräntan är 1,0 procent
om ett år och 1,2 procent om tre år. Hur räntorna faktiskt kommer att utveckla sig är svårt
att bedöma. Det man kan konstatera är att det låga ränteläget har varat längre än vad experterna förutsett. I planeringen framåt är det förnuftigt att ta höjd för att räntorna kan
komma att stiga från de historiskt låga nivåerna och närma sig mer normala nivåer.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-09-27

Den sammantagna bedömningen är att räntorna kommer att ligga kvar på låga nivåer de
närmaste åren.
I planen för investeringar och exploatering enligt regionfullmäktiges beslut i juni 2021 så
uppgår investeringarna 2022-2024 sammanlagt till 1 646 mnkr och exploateringsutgifterna
till 293 mnkr. Totalt 1 939 mnkr.
Investeringarna bedöms kunna egenfinansieras under 2022. Under 2023 krävs upplåning
med ca 160 mnkr och under 2024 med ytterligare ca 110 mnkr. De följande fyra åren bedöms låneskulden behöva öka ytterligare med ca 380 mnkr. Det skulle då innebära att låneskulden skulle uppgå till ca 1 000 mnkr år 2028. Prognosen baseras på antaganden om ett
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resultat på 100 mnkr/år, avskrivningar och avsättningar på ca 350 mnkr per år, avsättning
till pensionsmedel enligt plan samt att investeringsutfallen blir ca 500 mnkr per år.
En ökning av låneskulden med 220 mnkr till 660 mnkr under planperioden skulle innebära
att de årliga räntekostnaderna ökar med 3 mnkr givet en oförändrad snittränta. Med en
snittränta på 1,75 procent skulle det ge en ytterligare ökning av de årliga räntekostnaderna
med 2,5 mnkr 2024. En fördubblad snittränta på 2,5 procent skulle innebära årliga räntekostnader på 16 mkr 2022.
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Plankalkylen har uppdaterats med en aktuell bedömning av räntor och upplåningsbehov.
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6 Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader för ett antal stora verksamhetsområden med andra
kommuner och regioner. För att veta om resurserna utnyttjas effektivt är jämförelser ett
bra verktyg, dels mellan olika år och dels mellan olika kommuner och regioner. Avsikten är
att redovisa ett diskussionsunderlag som bygger på faktiskt utfall i förhållande till andra.
Dessa kostnadsjämförelser ska inte förväxlas med aktuellt ekonomiskt läge för regionen.
Kostnadsjämförelser finns inte tillgänglig på samma detaljeringsnivå för alla regionens verksamheter. Det är anledningen till att det inte finns några jämförelser inom t.ex. samhällsbyggnadsområdet.
En relevant frågeställning i det här sammanhanget är vilka kommuner och regioner som är
rimliga att jämföra med. Att göra jämförelser med kommungruppen har varit etablerat under lång tid. Inför år 2017 genomfördes en ny kommungruppsindelning. Gotland tillhör nu
kommungruppen ”Mindre stad/tätort”. De senaste åren har också jämförelser konsekvent
gjorts med så kallade likhetsutsökta kommuner. Det är kommuner som i teorin har liknande förutsättningar för sin verksamhet avseende befolkningsstruktur bland annat. När
SKR gjorde sin analys användes inte liknande regioner utan de använde istället enbart Blekinge och Jämtland/Härjedalen. Det är de två regioner som liknar Gotland mest. Därför är
det de regionerna även i den här jämförelsen som representerar begreppet liknande regioner för hälso- och sjukvård.
Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse med referenskostnad 6 gjorts. I referenskostnaden vägs opåverkbara strukturella förutsättningar in, exempelvis ålder, invånarnas
sociala bakgrund och den geografiska strukturen. Referenskostnaden är därmed olika i olika
kommuner beroende på förutsättningar.
6.1

Sammanfattning
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Analysgruppen från SKR konstaterade i sin analys från 2014 att ”Den faktiska kostnaden
har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom
äldreomsorg och LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det
mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården
har en stor total avvikelse medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande.” Den
slutsatsen stämmer till viss del fortfarande när även verksamhetsåret 2020 är sammanställt.
Ett tydligt trendbrott kan dock ses när det gäller skolverksamheterna. I förhållande till referenskostnad är kostnaderna för förskola, skola och gymnasieskola fortfarande höga. Men
skillnaderna minskar. Även jämfört med kommungrupp och liknande kommuner är skillnaden mindre utmärkande. Kostnaderna är visserligen fortfarande höga men det är tydligt att
skillnaderna minskar. Inget trendbrott syns dock för individ- och familjeomsorg och somatisk specialistvård, kostnaderna för dessa verksamheter är fortfarande mycket högre än riket.
Jämfört med kommungruppen Mindre stad/tätort är kostnaderna totalt faktiskt 170 miljoner lägre för primärkommunal verksamhet. Vid en jämförelse med liknande kommuner är
kostnaderna totalt ungefär 120 mnkr lägre. Det finns dock stora skillnader mellan verksamhetsområdena. Kostnaden för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta är mycket
lägre än övriga kommuner och om man undantar de verksamheterna så blir det istället en
6

Referenskostnad är den kostnad som en kommun har om man bedriver verksamhet på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna som beräknas i kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnad kallades tidigare
strukturårsjusterad standardkostnad.
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merkostnad på cirka 100 miljoner kronor jämfört med kommungruppen och 130 miljoner
kronor jämfört med liknande kommuner. Det finns med andra ord fortfarande stora utmaningar och utrymme för effektivisering.
Merkostnaden för hälso- och sjukvård jämfört med genomsnittet i riket är 416 miljoner
kronor och vid en jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Region Bleking är
kostnaderna för hälso- och sjukvård och tandvård 225 miljoner kronor högre. Det är en
mycket stor avvikelse.

225

Hälso- och sjukvård

416
31

IFO

28

Insatser för personer med
funktionsnedsättning

-80
-139
-177

Äldreomsorg

-127
16

Gymnasieskola

3
10

Fritidshem

12
65

Grundskola

48
12

Förskola
-300

5

-200

-100

Likhetsutsökta kommuner/regioner

0

100

200

300

400

500

Kommungrupp/ Vägt medelvärde alla regioner
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Diagram 1: Avvikelse i miljoner kronor jämfört med kommungrupp och likhetsutsökta kommuner/regioner 2020 (mnkr)
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6.2

Jämförelse med kommungruppen

I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad för olika verksamheter inom Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna avser verksamhetsåret 2020. För hälso- och sjukvård och tandvård jämförs med ett
vägt medelvärde för samtliga regioner. Tabellen avser både kommunal verksamhet och enskild verksamhet. I tabellen visas genomsnittlig kostnad per brukare/elev respektive invånare.
Verksamhet

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

Gotland

157
125
43
131
57
6

047
301
705
825
811
381

Kommungrupp/vägt
medel

Avvikelse
kr

154
116
39
130
65
8

2
8
4
1
-8
-2

871
975
515
311
908
685

176
326
190
514
097
304

4 901

4 427

474

19 410
4 541
2 911
732
2 961
3 493

14 675
4 739
2 344
680
2 076
2 622

4 735
-198
567
52
885
871

Avvikelse
%
1
7
10
1
-14
-36

Merkostnad
Gotland
2020, mnkr

%
%
%
%
%
%

5
48
12
3
-127
-139

10 %

28
-169

32
-4
24
8
43
33

%
%
%
%
%
%

285
-12
34
3
53
52
246

Tabell 10: Merkostnad 2020 jämfört med genomsnitt i kommungrupp eller vägt medelvärde för alla landsting

Jämfört med kommungruppen är kostnaderna för äldreomsorg och insatser för personer
med funktionsnedsättning mycket lägre. Omräknat till pengar så skiljer det nästan 270
mnkr.
Avvikelsen för utbildningsverksamheterna från förskola till gymnasiet är sammanlagt cirka
70 mnkr. Avvikelsen för förskolan har minskat och är nu bara runt 1 procent. Övriga skolformer ligger strax över genomsnittet i kommungruppen. Den totala avvikelsen i kronor
fortsätter att minska.
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I den här tabellen jämförs hälso- och sjukvården med ett vägt medelvärde för samtliga regioner eftersom begreppet kommungrupp inte existerar bland regioner. Som tidigare konstaterats så läggs mer resurser på den somatiska vården och mindre på primärvård. Det är
också så att avvikelsen ökar. Omräknat i kronor läggs 285 miljoner kronor mer på somatiskt vård på Gotland jämfört med riket.
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6.3

Jämförelse med liknande kommuner och regioner

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

Verksamhet

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

Gotland

157
125
43
131
57
6

Kostnad strukturellt
liknande kommuner

047
301
705
825
811
381

4 901

19 410
4 541
2 911
732
2 961
3 493

152
114
40
123
69
7

314
003
206
178
061
706

4 389

16
5
2
1
2
2

626
106
519
043
146
867

Avvikelse, kr
4
11
3
8
-11
-1

733
298
499
647
250
325

512

2 785
-565
393
-311
816
626

Avvikelse,
%
3
10
9
7
-16
-17

Merkostnad
Gotland
2020, mnkr

%
%
%
%
%
%

12
65
10
16
-177
-80

12 %

31
-123

17
-11
16
-30
38
22

%
%
%
%
%
%

167
-34
24
-19
49
38
102

Tabell 11: Merkostnad 2020 jämfört med strukturellt liknande kommuner, kr
*Jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge
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När Region Gotland jämförs med dessa kommuner och regioner blir slutsatserna inte riktigt likadana som vid jämförelse med kommungruppen. Avvikelserna är lite större inom
skolområdet men inte alls lika stora som tidigare år. Den sammanlagda avvikelsen är cirka
100 mnkr.
Kostnaden för äldreomsorg är 16 procent lägre än de liknande kommunerna och kostnaden för insatser för personer med funktionsnedsättning är 17 procent lägre vilket gör att
Gotland har en kostnad som är drygt 250 miljoner lägre än liknande kommuner.
Vid en jämförelse enbart med regionerna Jämtland/Härjedalen och Blekinge visar det sig
även här att Gotland lägger mer resurser på somatisk vård och psykiatri och mindre på primärvård och tandvård. Sammantaget ger det en nettokostnad för hälso- och sjukvård på
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Gotland som är 12 % högre än Jämtland/Härjedalen och Blekinge. Avvikelsen för somatisk vård har ökat mycket jämfört med 2019, då var kostnaden 8 procent högre, nu är den
17 procent högre. Omräknat i kronor läggs det 167 miljoner kronor mer på somatisk vård
på Gotland jämfört med dessa regioner. Övrig hälso- och sjukvård innehåller bland annat
sjukresor, hjälpmedelsverksamhet samt ambulans och sjuktransporter. På många ställen
finns det även kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en, varför
jämförelsen blir lite missvisande.
6.4

Jämförelse med referenskostnad

I begreppet nettokostnadsavvikelse jämförs den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive verksamhet med den referenskostnad som är uträknad för Gotland i utjämningssystemet. Referenskostnad anger förväntad kostnad i en kommun givet ålder, behov och produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet. Referenskostnaden är
alltså olika beroende på förutsättningar. Gotland anses ha gynnsammare förutsättningar än
andra när det gäller förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieverksamhet och individ- och familjeomsorg och sämre förutsättningar för äldreomsorg. Det betyder
att Gotland i utjämningssystemet betalar en utjämningsavgift för dessa verksamheter till
kommuner som inte anses ha samma goda förutsättningar.
Avvikelsen mellan referenskostnad och verklig kostnad är fortfarande hög inom individoch familjeomsorgen. Inom skolverksamheterna finns en tydlig trend som pekar på att
skillnaderna blir mindre och mindre. Avvikelsen är fortsatt låg inom äldreomsorg och LSS.
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Diagram 2: Nettokostnadsavvikelse (%)

Omräknat till kronor innebär den positiva tendensen att avvikelsen totalt för utbildningsområdet mer än halverats. 2015 var avvikelsen 240 mnkr och nu är det 108 mnkr. Den procentuella avvikelsen är lägre för alla skolformer. Tvärtom gäller för individ- och familjeomsorg. Där är avvikelsen fortsatt hög. Att avvikelsen är hög kan bero på att de variabler
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som används i kostnadsutjämningssystemet för att bedöma vilket behov som finns, inte
fullt ut tar hänsyn till det verkliga behovet. Det indikerar ändå att det finns utrymme för effektivisering.
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Diagram 3: Nettokostnadsavvikelse (mnkr)

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-09-27

Genom att väga ihop avvikelsen inom samtliga verksamhetsområden inom primärkommunal verksamhet beräknas en total nettokostnadsavvikelse. Den totala nettokostnadsavvikelsen på Gotland är 5,1 procent. Det placerar oss på plats 202 av Sveriges 290 kommuner. Vi
är alltså en av de kommuner som har högst avvikelse totalt. Trenden är dock positiv eftersom så mycket har hänt med skolan, 2015 var den totala avvikelsen 14,4 procent.
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Investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2026

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

2026

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Lokalinvesteringar kök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Windows server 2016 inkl cal

4 000

Utbyte Flexite

1 000

Programsystem Almedalsveckan

1 000

40 000

34 000

34 000

34 000

34 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

46 000

40 000

40 000

40 000

40 000

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

15 000

15 000

15 000

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

Summa RSF
Räddningstjänsten
Investeringspott

Summa räddningstjänst
Summa RS

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Biljettsystem kollektivtrafik

5 000

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000
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Investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2026

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

2026

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

3 500

8 000

12 500

7 000

8 000

115 060

124 560

124 060

118 560

119 560

125 750

125 440

125 940

125 350

125 800

Avfallsverksamhet

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Hamnverksamhet

7 500

4 000

8 000

12 500

12 500

3 500

15 000

20 000

11 000

16 500

Investeringar för fastighetsägaransvar
Hamnverksamhet

Summa skattefinansierad verksamhet
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA verksamhet

Anpassning färjeläge 7, landgång, bilramp

30 000

Ombyggnad hamnterminal
Ombyggnad fenderverk färjeläge 7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300

285 810

261 500

269 000

289 910

301 860

varav skattefinansierad verksamhet

115 060

124 560

124 060

118 560

119 560

varav avgiftsfinansierad verksamhet

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Summa TN/TKF

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

Summa MBN/SBF
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Investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2026

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

2026

Investeringspott

13 000

13 000

13 000

13 500

13 500

Alléskolan

54 000

47 000

Lokalinvesteringar förskola

33 500

20 000

40 000

20 000

20 000

8 000

25 000

25 000

25 000

25 000

108 500

105 000

78 000

58 500

58 500

Investeringspott

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5 000
4 000

5 000

10 500

9 500

10 500

5 500

5 500

Investeringspott

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Tingsbrogården

24 000

18 000

60 000

64 000

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Lokalinvesteringar grundskola, särskola

Summa BUN/UAF

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

Summa GVN/UAF

Socialnämnden/Socialförvaltningen

Äldreboende Klintehamn

70 000

Korpen anpassning lokal hemsjukvård mfl

54 000
10 000

Äldreboende 2 inriktning Slite klart 2026
SoL-boende ersätter Korpen

17 000
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Investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2026

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

2026

Lokalinvesteringar LSS

22 500

30 000

Summa SON/SOF

54 500

96 000

72 000

68 000

119 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Angiografiutrustning

7 000

PCI - Percutan Coronal Intervention

10 000

Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater

5 000

Patientkallelsesystem

2 000

2 000

2 000

Magnetkamera MR

10 000

Datortomograf DT

10 000

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10 000

9 000

15 000

49 000

50 000

59 000

42 000

42 000

554 810

562 500

529 000

504 410

567 360

varav avgiftsfinansierat

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300

varav skattefinansierat

384 060

425 560

384 060

333 060

385 060

0

0

0

0

0

Summa HSN/HSF
Investeringsbudget totalt

varav strategiska investeringar
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Ramberäkning 2022 per nämnd
Beslutad av regionstyrelsen 2021-09-29

Justerad
budget Justering
Resursfördel2021 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning
netto*

Effektivisering

Ramtillskott

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

3 100

-16 300

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-2 530

-359

-33 744

1 700

1 700

-4 970

-415 242

2 950

156

-1 249

-56 639

3 450

-12 100

2 359

-1 462

-197 746

-1 800

97

-1 690

-33 535

Regionstyrelse

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

-30 979

100

-88

-400 210

7 150

-1 482

-55 484
-180 707

-2 418

-62
-7 000

-3 236

-30 034

4 400

-108

2 000

-1 249 793

-3 559

-6 851

7 200

-10 100

1 113

-20 411

-1 282 401

-2 515

-2 721

-328 738

-6 293

-1 483

1 900

-3 000

320

-4 665

-341 959

-3 605

-6 778

Socialnämnd

-1 468 460

-29 913

-10 415

10 200

-2 600

759

-18 994

-1 519 423

-28 833

-59 739

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 821 038

3 000

-45 500

-11 849

16 500

-9 700

1 234

-26 200

-1 893 553

-48 000

-97 500

3 250

-85 265

-35 574

43 300

-58 018

3 508

-80 000

-5 774 242

-78 303

-159 588

-78 303

-159 588

Summa nämnder

-5 565 443

Regionstyrelse/ RSF

0

0

0

Teknisk nämnd/TKF

0

0

0

Gemensamt/finansförvaltningen

0

Summa inklusive gemensamt

-5 565 443

0
3 250

-85 265

-35 574

43 300

-58 018

3 508

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, interna priser och internhyra. 2022 höjs internhyran med 2,5 procent motsvarande 10,4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
Samtidigt sänks internräntan från 1,5 till 1,0 procent. Det innebär att hyran också ska sänkas. Nettohyran höjs motsvarande 2,3 mnkr.

-80 000

-5 774 242

Bilaga till ramberäkning 2022
Justeringar av budget 2021

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2021

Justerad
Justering

budget 2021

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
TN

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Interna priser
teknik
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-30 979

-30 979

-400 210

-400 210

-55 484

-55 484

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst

-88
-338

131

-18

-12

-175

0

-88

-1 100

-1 482

-32

-62

-180 707

-180 707

TN

-65

-102

-119

-2 950

-3 236

MBN

-30 034

-30 034

MBN

-35

-58

-15

0

-108

BUN

-1 249 793

-1 249 793
-328 738

-1 878
-315

-549
-120

-6 851

-328 738

-624
-248

-3 800

GVN

BUN
GVN

-800

-1 483

SON

-1 468 460

-1 468 460

SON

-462

-704

-249

-9 000

-10 415

HSN

-1 821 038

-1 821 038

HSN

-510

-1 174

-665

-9 500

-11 849

-2 300

-4 200

-1 892

-27 182

-35 574

Summa

-5 565 443

0

-5 565 443

Summa

Regionstyrelse/RSF

0

0

Regionstyrelse/RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

0

Gemensamt

0

0

Gemensamt

Totalt

-5 565 443

0

-5 565 443

Totalt

0
-2 300

-4 200

-1 892

-27 182

-35 574

Ramberäkning 2022
Beslutad av regionstyrelsen 2021-09-29
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2021

-5 565 443

JUSTERINGAR BUDGET 2021

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2021

-5 565 443

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

500

RS: genomförande av effektivitetsprogram

6 000

RS: subvention trygghetsboende

650

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

-7 000

HSN: fastighetsutvecklingsplan

3 000

Pol org: Engångsanslag dubbel revision 2021

100

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- färre barn i förskola

1 904

- färre barn på fritidshem

6 848

- fler barn i förskolesklass

-209

- fler elever i grundskola

-12 102
Summa

-3 559

Summa

-6 293
-6 293

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-29 913

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-45 500

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-85 265

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 100

Externa avtal RT

-32

Externa avtal TN

-2 950

Externa avtal BUN

-3 800

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-9 000

Externa avtal HSN

-9 500
Summa

-27 182

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 100

Höjd hyra generellt 2,5 %

-375

Indexuppräkning livsmedel och transport

-825

PC som tjänst

-1 900

Interna priser - teknikförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 700

Höjd hyra generellt 2,5 %

-105

Fordon, drivmedel, material

-87
Summa

-6 092

Interna priser - hyror
Höjd internhyra 2,5%

-10 400

Effekt internränta

8 100
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-2 300

-35 574

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

SUMMA EFFEKTIVISERING

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

43 300

RAMTILLSKOTT
RS: Generellt ramtillskott

-4 100

RS: Office 365

-4 000

RS: Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support

-2 800

RS: E-arkiv

-2 000

RS: Övergång till e-arkiv

-500

RS: Belastningsattacker

-800

RS: Subvention trygghetsboende (engångsanslag)

-600

RS: Etablering Blått Centrum

-500

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024

-1 000

Pol org: VAL 2022 (engångsanslag)

-1 718

TN: Generellt ramtillskott

-1 000

TN: Allmän kollektivtrafik

-5 600

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

-500
-1 300
-200

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

-3 500

MBN: Planberedskap

-1 000

MBN: Världsarvssamordnare

-800

BUN: Generellt ramtillskott

-5 000

BUN: Barn- och elevhälsa

-2 000

BUN: Kompetensförsörjning

-1 000

BUN: Ökade hyreskostnader

-2 100

GVN: Generellt ramtillskott

-1 000

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

SON: Våld i nära relation

-2 600

HSN: Generellt ramtillskott

-5 000

HSN: Första linjen mottagning

-4 700

ÖFN: Förstärkning kansli

SUMMA RAMTILLSKOTT

-700

-58 018

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

-2 530
554
21
387

MBN: Ombudgetering beslutsstöd

52

BUN: Ombudgetering beslutsstöd

512

GVN: Ombudgetering beslutsstöd

131

SON: Ombudgetering beslutsstöd

418

HSN: Ombudgetering beslutsstöd

455

RS: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

-1 000

RS/RSF: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

72

RS/RT: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

10

TN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

33

MBN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

5

BUN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

226

GVN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

59

SON: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

266

HSN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

329

RS/RSF: Sänkning av internränta

374

RSF/RT: Sänkning av internränta

125

MBN: Sänkning av internränta

40

TN: Sänkning av internränta

1 939

BUN: Sänkning av internränta

375

GVN: Sänkning av internränta

130

SON: Sänkning av internränta

75

HSN: Sänkning av internränta

450

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

3 508

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-68 600

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-11 400

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-80 000

RAMBUDGET 2022

-5 774 242

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

2024

BUN, resursfördelningsmodell*

-2 515

-2 721

GVN, resursfördelningsmodell

-3 605

-6 778

HSN, resursfördelningsmodell

-48 000

-97 500

Resursfördelningsmodeller

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-28 833

-59 739

-82 953

-166 738

0
1 700
600
1 100
1 250

2 000
1 700
600
1 100
1 750

4 650

7 150

-78 303

-159 588

5 278

4 947

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

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

67

67

- förskoleklass

-1 298

1 378

- grundskola

-6 562

-9 113

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 260

Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till
budgetförändringar godkänns.
• Skattesatsen lämnas oförändrad.
• Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland
till budgetberedningen 2022.
• Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.
•

Skatteunderlagsprognosen som presenterades den 30 september innebär en kraftig
upprevidering av skatteintäkterna för kommande år. Det innebär en förstärkning av
ekonomin för Region Gotland. Det främsta skälet till den stora ökningen är att
arbetade timmar förväntas öka. Jämfört med den budget som regionfullmäktige
beslutade om i juni 2021 beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med
53 miljoner kronor 2022, 79 miljoner kronor 2023 och 115 miljoner kronor 2024.
(Jämfört med skatteprognosen från augusti ökar skatteintäkter och generella bidrag
med 68 miljoner kronor 2022, 91 miljoner kronor 2023 och 125 miljoner kronor
2024.)
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, Mikael Wollbo, finans- och
redovisningschef, Annica Löwenadler Ekstedt, ekonomistrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar på följande ändringar från C-M-L-KD.
Ökat bostadsbyggande
Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsprocessen
ökat bostadsbyggande
Miljö- och byggnämnden,
bygglov/plan ökat
bostadsbyggande
Regionstyrelsen, samhällsplanering och analys
Summa

2022

2023

2024

3,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0
6,0

1,0
4,0

1,0
4,0
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 260 forts
RS 2021/7

Sommarservice
Tekniska nämnden, sommarservice
Tekniska nämnden, enskilda vägar
Regionstyrelsen, sommarservice
Summa

3,0
3,0
2,0
8,0

3,0
3,0
2,0
8,0

3,0
3,0
2,0
8,0

4,0

6,0

6,0

3,0
1,3

1,3

1,3

5,0

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

10,0

10,0

10,0

2,0

2,0

2,0

Summa

30,3

26,3

26,3

Totalt ramtillskott nämndernas
budgetavstämning

44,3

38,3

38,3

-5,0

-5,0

-5,0

15,0

15,0
10,0
-7,0

15,0
10,0
-7,0

121,7

100,7

109,7

Övrigt
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
ambulansverksamhet
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
fastighetsutvecklingsplan
Tekniska nämnden, Almedalsveckan
Tekniska nämnden, stadsutvecklingsprojekt exploatering
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, SFI och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och utbildningsnämnden,
ramtillskott
Regionstyrelsen, gemensamma
resurser för effektiviseringsarbete
Regionstyrelsen, genomförandeprogram hållbarhet

Övriga förändringar
Justering av finansiella intäkter
Justering av skatteintäkter till följd
av god befolkningsutveckling
Ökade exploateringsintäkter
Höja prisökningsreserven
Justerat resultat

3,0

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 260 forts
RS 2021/7

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att socialdemokraterna avser att
komma med eget förslag till regionstyrelsens sammanträde och avstår därför från att
delta i beslutet.
Saga Carlgren (V) informerar arbetsutskottet om att vänsterpartiet avser att komma
med eget förslag till regionstyrelsens sammanträde och avstår därför från att delta i
beslutet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om förändringar i budgeten och
finner att det bifalls.
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V) avstår från att delta i beslutet
om budgetförändringar.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att
återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig
utbyggnad på Gotland till budgetberedningen 2022.
Eva Nypelius (C) yrkar att tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i
uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning
av resurser för stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner att de bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1305
20 september 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning eget kapital 2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2022:
• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den 31 augusti till 491
mnkr. Amortering har skett med 84 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2022 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av
långfristiga lån sätts till 300 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 282 att regionstyrelsen är bemyndigande
att besluta om tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende
driftbudget beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall.
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Peter Lindvall
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Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-07

RS AU § 261

Låneram och eget kapital 2022

RS 2021/1305

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Följande punkter avseende finansiella transaktioner 2022 godkänns:
- Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
- Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa
medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den 31 augusti till
491 miljoner kr (mnkr). Amortering har skett med 84 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2022 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av
långfristiga lån sätts till 300 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 282 att regionstyrelsen är bemyndigande
att besluta om tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende
driftbudget beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1714
27 september 2021

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033.
2. Regionstyrelsen godkänner tidplanen för hanteringen av länsplan för regional
transportinfrastruktur.
3. Regionstyrelsen skickar länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–
2033 på remiss till remittenter i bilagd sändlista.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2022. Då ska de vara
remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive
länsplan. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 28 oktober 2021 till
31 januari 2022. Förslag till sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i
februari/mars 2022.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till
statliga åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent.
Förslaget innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det
statliga vägnätet respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder
på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering
finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Två större objekt föreslås i planen:
Klintehamn korsningsåtgärd och Visborg, cirkulationsplats. Till länsplanen bifogas
en miljökonsekvensbeskrivning.
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Ärendebeskrivning

Som en del i den statliga infrastrukturplaneringen tar alla län vart fjärde år fram
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa löper vanligtvis på tolv år.
Länsplanen innehåller dels investeringar i den statliga infrastrukturen och dels
medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar och kommunala åtgärder som rör
miljö, trafiksäkerhet, cykel- och gångtrafik. För Gotlands län är det Region Gotland
som ansvarar för att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det
regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt
utvecklingsansvar. Trafikverket står för genomförandet av de statliga åtgärderna i
planen och ansvarar för medlen.
Tidplan
I juni 2021 lämnade regeringen direktiv för infrastrukturplaneringen. Trafikverket
gavs i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan för utveckling av
transportinfrastrukturen 2022–2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur avseende samma period. Enligt direktivet ska planen redovisas
till regeringskansliet (infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget
ska då vara remitterat och sammanställt. Därefter kommer regeringen att analysera
länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas
respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna
fastställa länsplanerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att remisstiden för
Gotlands länsplan ska löpa från 28 oktober 2021 till 31 januari 2022. Förslag till
sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i februari/mars 2022.
Direktiven
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional
nivå. Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen
avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande
synsätt, liksom regionala strategier och systemanalyser. Nytt för denna
planeringsomgång är att länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total
kostnad av minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under
planperioden, jämfört med tidigare 25 miljoner kronor.
6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera
miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till
länsplanen biläggs en miljökonsekvensbeskrivning.
I redovisningen ska förslag till åtgärder lämnas för de preliminära planeringsramarna.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren,
vilket innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är
ramen ca 25 miljoner kronor per år efter justering utifrån upparbetning av ramarna
under perioden 2018–2021.
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och Gotlands länsplans inriktning
kan sammanfattas i orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet. Planförslaget
innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga åtgärder med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Statlig medfinansiering kan
beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds totalkostnad. Förslaget innebär vidare
en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det statliga vägnätet respektive 18
procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1714

inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och
kollektivtrafikåtgärder.
Vad gäller trafiksäkerhet och kollektivtrafik på det statliga vägnätet bedömer
Trafikverket att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till
att förbättra sidoområden och korsningar samt till att anpassa hastighetsgränserna
utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, liksom åtgärder för säkra gång- och
cykelpassager och separering och anpassning av hastighetsgränser på stråk med
många fotgängare och cyklister. Inom åtgärdsområdet kan även
tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras.
Cykelåtgärder på det statliga vägnätet bör enligt Trafikverket syfta till att främja
arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. På
Gotland bör åtgärderna riktas främst mot brister som är kopplade till turism och
rekreation samt till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön. I Visby
kan det bland annat handla om att åtgärda de brister som har identifierats kopplat till
färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och fotgängare som periodvis rör sig
kring färjeterminalen. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också
viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela
Gotland.
Två större objekt föreslås i planen. Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär
byggandet av en cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som
finns inom hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden beräknas uppgå till 20,4 miljoner
kronor. Åtgärden inklusive planläggningsarbete och upphandling föreslås utföras
under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bland annat att en cirkulationsplats
ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan, liksom en planskild passage
för cykel- och gångtrafik förbi Färjeleden. Kostnaden beräknas uppgå till 43,6
miljoner kronor. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta år 2028.
Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden
hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden

Namngivna objekt
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%
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6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera
miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till
länsplanen biläggs en miljökonsekvensbeskrivning.
Bedömning

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur ska lämnas till regeringskansliet,
remitterad och sammanställd, 30 april 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
länsplanen bör skickas till remittenter i bilagd sändlista med en sista svarsdag 31
januari 2022.
Beslutsunderlag



Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och
möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr.
2020/21:409), Infrastrukturdepartementet, 2021-06-23.



Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033,
remissversion AU 211013.



Bilaga 1 Sammanställning länsplan 2022–2033, remissversion 211013.



Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning, remissversion 210923.



Remissmissiv, 2021-09-27.



Förslag till sändlista, 2021-09-27.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Se remissmissiv
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Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

Sammanfattning
Region Gotland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur. Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och gäller för
perioden 2022–2033. Tilldelad planeringsram är 273 miljoner kronor. Regeringens direktiv
anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket innebär drygt 21 miljoner
kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor per år
efter justering utifrån upparbetning av ramarna under perioden 2018–2021.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå.
Särskilt viktiga utgångspunkter är de transportpolitiska målen och den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Länsplanens inriktning kan sammanfattas i orden
tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
Planen innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga åtgärder med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Länsplanen innebär vidare en
fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och
kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig
medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Vad gäller trafiksäkerhet och kollektivtrafik bedömer Trafikverket att en större del av
medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och
korsningar, liksom åtgärder för säkra gång- och cykelpassager och separering och
anpassning av hastighetsgränser på stråk med många fotgängare och cyklister. Inom
åtgärdsområdet kan även tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Cykelåtgärder bör enligt Trafikverket syfta till att främja arbetspendling och en säker
cykling året runt genom separering från motortrafik. I Visby kan det bland annat handla
om att åtgärda de brister som har identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora
flöden av cyklister och fotgängare som periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga
Gotland bör åtgärderna riktas främst mot brister som är kopplade till turism och rekreation
samt till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön. Åtgärder kopplat till
kollektivtrafiken och hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel
och kollektivtrafik på hela Gotland.
Två objekt namnges i planen. Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär byggandet av
en cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som finns inom
hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden är beräknad till 20,4 miljoner kronor. Åtgärden
inklusive planläggningsarbete och upphandling utförs under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter
trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och
gångtrafik förbi Färjeleden. Kostnaden är beräknad till 43,6 miljoner kronor. Arbetet med
vägplan för åtgärden föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år,
upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen
för denna länsplan.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor1
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden2

Namngivna objekt3
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%
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6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera
miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till länsplanen
biläggs en miljökonsekvensbeskrivning.

1
2
3

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
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1. Länstransportplan 2022–2033
Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund kring Region Gotlands uppdrag
kopplat till transportsystemet samt det nationella uppdraget att ta fram en regional
transportinfrastrukturplan.
1.1 Vad är en länstransportplan

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det regionala
utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt utvecklingsansvar. Länsplanen
innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att
medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Trafikverket ansvarar för genomförande av planen genom årliga anslag från regeringen.
Planperioderna sträcker sig över tolv år med löpande revidering vart fjärde år. En teknisk
justering kan göras vartannat år om behov av detta uppkommer.
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Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur styr vad
länsplanerna ska omfatta:
1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt
2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.,
3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
5. bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
Förordning (2019:667).
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har
ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
ingå.
Enligt Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras vid framtagande av
länsplan. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas
där den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga alternativ
med hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta
planer och program.
1.2 Direktiv

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022–2033.4 Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur avseende samma period.

4

För direktiven i sin helhet, se uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf (regeringen.se)
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende
klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt
integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.
Länsplanen åtföljs av en miljökonsekvensbeskrivning.
I direktiven framgår vad länsplanen ska innehålla redovisningar av. Nytt för denna
planeringsomgång är att länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total
kostnad av minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planperioden,
jämfört med tidigare 25 miljoner kronor. Nytt är också inrättandet av en cykelpott och en
trafiksäkerhetspott. Inom ramen för trimnings- och miljöåtgärder i nationell plan uppdras
Trafikverket föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar samt hur
medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på de statliga vägar som ingår i
länsplanerna. För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna
att nå etappmålet för trafiksäkerheten ska Trafikverket inom ramen för trimningsåtgärder
även samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.
Samfinansieringen ska utformas så att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd
prioriteras.
Enligt direktivet ska planen redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt. I redovisningen
ska förslag lämnas till åtgärder för de preliminära planeringsramarna. De ekonomiska
ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor, efter avräkning
mot länsplan 2018–2029.
1.3 Nuvarande planer
1.3.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029
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Gotlands nuvarande länsplan fastställdes i november 2018. Planen fördelas med drygt 65
procent till statlig finansiering och med drygt 30 procent till medfinansiering. Perioden
2018–2021 prognosticeras 60 miljoner kronor av planen ha upparbetats, jämfört med
planerade 95 miljoner kronor. Åtgärderna som har utförts under perioden utgörs i sin
helhet av åtgärder på det statliga vägnätet. Medfinansieringsåtgärder till en summa av ca 18
miljoner kronor har beviljats, men inga pengar har utbetalats då ingen av dessa åtgärder
ännu genomförts.
Det enskilt största objekt som färdigställdes under perioden var gång- och cykelvägen
mellan Västergarn och Klintehamn. Övriga åtgärder har exempelvis varit
trafiksäkerhetsåtgärder och sidoområdesåtgärder för att upprätthålla utpekade vägars
standard.
1.3.2 Nationell plan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen.
Underhållsåtgärder på väg finansieras via nationell plan. Övrig finansiering i nationell plan
som kan vara aktuella för Gotland är sjöfartsåtgärder och mindre trimningsåtgärder såsom
miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder.
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2. Utgångspunkter
Här beskrivs europeiska, nationella och regionala mål med bäring på
infrastrukturplaneringen, tillsammans med andra centrala utgångspunkter för denna
planomgång.
2.1 Europeiska

Det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) är en EU-förordning som syftar till
att förbättra logistiken inom infrastruktur och transporter i unionen, samt skapa ett hållbart
och koldioxidsnålt transportsystem. TEN-T är multimodalt vilket innebär att det inkluderar
alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg). I TEN-T finns utpekade stomnätskorridorer, som
ska knyta ihop Europas viktigaste urbana knutpunkter till 2030 och som samtliga regioner
ska ha åtkomst till år 2050. The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor
(ScanMed-korridoren) är den längsta av de utpekade stomnätskorridorerna och sträcker sig
från södra Europa och in i Sverige. Inom ramen för det storregionala transportpolitiska
arbetet inom En Bättre Sits är man eniga om vikten av att hela Stockholm–Mälarregionen
ses som en del i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet
omfattas och namnges i ScanMed-korridoren samt att dessa kan ta del av EU:s program
och fonder inom området för infrastruktur.
För Gotlands del är det viktigt att tillgängligheten för samtliga regioner, också öar,
säkerställs. Det behövs samverkan med regioner på fastlandet för att säkerställa en god
access till de europeiska stomnätskorridorerna. Viktiga noder på Gotland är Visby flygplats
och Gotlands hamnar. Även flygplatserna i Stockholmsområdet, Arlanda och Bromma,
liksom Gotlandstrafikens fastlandshamnar Nynäshamns hamn och Oskarshamns hamn är
av stor betydelse för Gotland. Betydelsefulla stråk är pendeltåg och väg 73 Nynäshamn –
Stockholm, samt E22 och väg 37 och 47 vid Oskarshamn.
2.2 Nationella
2.2.1 De transportpolitiska målen

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
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Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen
nås samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet
ska nås.
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Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet.
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst
70 procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av
trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet
allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.2.2 Planeringssystemet

Inför planeringen av ett nytt objekt eller en ny åtgärd kopplad till de statliga vägarna
genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Framtagande av en ny ÅVS kan initieras
både av Trafikverket och av regionen. Syftet är att jämföra alla tänkbara åtgärder för att
hitta den mest samhällsekonomiskt lönsamma lösningen på det uppkomna behovet. Detta
görs med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Metoden går ut på att åtgärder ska provas
förutsättningslöst i fyra steg innan beslut:
1. Tänk om – överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt
valet av transportsätt.
2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.
3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt – i de fall behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs
nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.
I dagsläget får inte länsplanens ekonomiska ram användas för statlig medfinansiering till
kommunala icke-fysiska åtgärder i enlighet med steg ett och två i fyrstegsprincipen.
Arbetet med kommande länsplan behöver både ske utifrån ett lite längre tidsperspektiv, där
det handlar om att prioritera vilka behov som ska utredas vidare i nya ÅVS, och utifrån ett
kortare perspektiv, som handlar om vilka konkreta åtgärder från gjorda ÅVS som ska
prioriteras in i länsplanen för att genomföras. Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns
ÅVS att prioritera in åtgärder ifrån.
2.3 Storregionala
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2.3.1 En bättre sits

Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av
samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område. Region Gotland
är en del av En Bättre Sits – ett storregionalt samarbete i infrastruktur- och transportfrågor
som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Södermanland, Östergötland och Gotland. En Bättre Sits har tagit fram en gemensam
systemanalys av Stockholm–Mälarregionens transportinfrastruktur: Framtidens resor
Storregional systemanalys för Stockholm–Mälarregionen. Systemanalysen är ett
måldokument till vilket länsplanerna för regional transportinfrastruktur kopplas och ett
inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. Målen i systemanalysen är att skapa ett
transportsystem:




Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till
attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm–Mälarregionen
Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
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Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

För att uppnå de övergripande målen har följande funktioner i infrastrukturen prioriterats:
 Förbättrad tillgänglighet i de storregionala stråken in mot Stockholm, i de centrala
delarna av Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
 Förbättrad tillgänglighet i de regionala tvärförbindelserna.
 Fokus på ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund –
utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och med
sjöfart.
 Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft genom Arlanda, TEN-T och
Östersjötrafiken.
 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
I En Bättre Sits Storregional Godsstrategi pekas fyra övergripande prioriteringar ut:
 Samverkan för en ledande internationell logistikregion.
 Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan.
 Transporter i både stad och land.
2.4 Regionala
2.4.1 Vårt Gotland 2040
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Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för alla övriga planer och program i
regionen. I Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, är stärkt
tillgänglighet en av prioriteringarna. Det ska uppnås genom inriktningarna:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem.
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden.
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur.
Detta väntas bidra till effektmålen:
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
 Ett klimatneutralt Gotland.
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar.
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.
Arbetet mot de långsiktiga målen konkretiseras i tre program för samhandling – så kallade
genomförandeprogram. De första genomförandeprogrammen tas fram med sikte på 2027
och har följande inriktningar:
 Näringslivets förutsättningar och innovation
 Klimat, energi och miljö
 Social välfärd
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2.4.2 Energipiloten

Energimyndigheten har i uppdrag från regeringen att verka för att Gotland ska vara ett
pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Våren 2019 kom
Energimyndighetens färdplan Energipilot Gotland som ska möjliggöra för Gotland att nå
energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Färdplanen innehåller sju
åtgärdsområden med åtgärder som tillsammans ska öka försörjningstryggheten, minska
utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar elproduktion, konkurrenskraften och
ekologisk hållbarhet samt förhoppningsvis ge lärdomar och inspiration till både resten av
landet och utanför:
 Lokal förankring
 Flexibelt och robust elsystem
 Klimatsmart industri
 Transporter
 Resurseffektiv bebyggelse
 Areella näringar
 Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor
Energimyndigheten samordnar arbetet med att genomföra färdplanen och ansvarar för att
tillvarata lärdomar och resultat från omställningsarbetet.
För lokal förankring och för att visualisera omställningen har Energicentrum Gotland
etablerats. Det ska fungera som en regionalt sammanhållen arena där teknik, affärsmodeller
och regelverk kan testas.
2.4.3 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna.
Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden bör
användas för att stödja regionens målsättningar. I infrastrukturavsnittet tas bl.a. hamnar,
vägar, gator och cykelvägar upp. Under 2021 pågår arbetet med framtagande av en ny
översiktsplan för Gotland.
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Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för avgränsade områden och ligger sedan till grund för
dess fortsatta detaljplaneläggning. Planerna syftar till att fördjupa, precisera och applicera
intentionerna i översiktsplanen, med fokus på utvalda områdens särskilda behov,
möjligheter och begränsningar, samt till att vara vägledande i balansgången mellan
utveckling och bevarande i detaljplanering och bygglovsprövning.
På Gotland finns idag fördjupade översiktsplaner för Visby, Fårö, Storsudret och Burgsvik
samt Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Visborgsområdet

Visborgsområdet i södra Visby är till huvuddelen ett före detta regementsområde som
omfattar cirka 450 hektar. Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största
exploateringsprojekt som spänner över flera decennier. Här planeras en stadsdel för cirka 4
000 bostäder, utveckling av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.
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Följande mål för Visborgsområdet anges i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby –
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (KF, 2009-12-14, §172:
Visborg och Södra

hällarna ska utvecklas till en stadsdel i
Visby som tydligt knyter an till staden.
Visborgsområdets och

Södra hällarnas utbyggnad påbörjas som
en utveckling av staden söderut och som
en förtätning av redan bebyggda delar.
Södra hällarna är ett

stadsnära sammanhängande strövområde
med höga naturvärden och rekreativa
kvaliteter som ska värnas.
Idrotten ska ges möjlighet

att utvecklas och samordna sig inom det
utpekade idrotts- och
rekreationsområdet.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
av regementsområdet för en tioårsperiod (2016–2025). Strukturplanen ger riktlinjer som
stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar. Av strukturplanen framgår att
avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med
staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
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Kvalitetsprogrammet för Visborg, liksom för fördjupningsområde Norra Visborg samt del
av Regementsområdet, godkändes och beslutades av regionstyrelsen 2020-11-25 §337.
Kvalitetsprogrammet är ett underlag och komplement till bland annat utbyggnad av
infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Inom ramen för exploateringsprojekt Visborg ska en gång- och cykeltunnel byggas i
Färjeledsrondellen, vid den östra tillfarten från Färjeleden. Trafikverket ansvarar för att
planera, projektera och genomföra åtgärden. Det förs också diskussioner om att finansiera
en gång- och cykelbro över Färjeleden inom ramen för projektet. Denna ligger tillsvidare
med som en del i det namngivna objektet Visborg, cirkulationsplats.5
Program Klintehamn 2030

Program Klintehamn 2030 godkändes av regionfullmäktige 2019-09-23 §224. Programmet
innehåller utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen av Klintehamn.
I programmet har bl.a. konsekvenserna avseende trafik- och tillgänglighetsfrågor utretts,

5

Läs mer i avsnitt 5.3.2
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mot bakgrund av utvecklingen av hamnområdet där delar av verksamheten i Visby hamn
flyttats över till Klintehamn.
SMA Minerals har ansökt om att utöka sin brytning av kalksten i Klintehamn. Om planerna
förverkligas kommer det sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i
anslutning till Klintehamn med risk för medföljande störningar i form av trafikbuller och
säkerhetsrisker. En åtgärdsvalsstudie om trafiken till och från Klinte bergtäkt är påbörjad
under våren 2021 för att identifiera vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver
genomföras om utökat brytningstillstånd ska kunna godkännas.
2.4.4 Cykelplan Visby 2015–2025

År 2015 antogs cykelplan Visby 2015–2025. Där identifieras flera brister och behov kopplat
till cykelvägnätet i staden. I planen pekas bland annat saknade länkar ut i huvudvägnätet,
varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra behov så som
separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och
knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och vid
skolor samt förbättrad vägvisning.
2.4.5 Trafikförsörjningsprogram

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Det innebär att
regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik. Regionfullmäktige antog 2019-02-25 § 95 ett nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram. I det beskrivs hur kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas
fram till år 2030. Trafikförsörjningsprogrammet har fem övergripande mål: större
attraktivitet, förbättrad tillgänglighet, ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och
förbättrad resurseffektivitet. Dessa mål ska nås genom regelbundna avgångar, bra
anslutningar, hög tillförlitlighet, snabba förbindelser, förnyelsebara drivmedel, liksom av en
integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild kollektivtrafik.
Dessutom ska kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
förbättras. Region Gotland har påbörjat arbetet för att nå målen i
trafikförsörjningsprogrammet.
I trafikförsörjningsprogrammet anges tre utbudsnivåer i kollektivtrafiken. Större tätorter,
med mer än 750 invånare, ska knytas till stomlinjer med minst timmestrafik på vardagar.
Mindre tätorter ska knytas till kompletteringslinjer med minst varannantimmestrafik på
vardagar. I områden som ligger långt ifrån stomlinjer och kompletteringslinjer ska den
anropsstyrda trafiken utvecklas. Anropsstyrd trafik kan bestå av både linjelagd anropsstyrd
trafik och områdesbaserad trafik.
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3. Förutsättningar
Det här kapitlet syftar till att ge en översikt av Gotland och dess befolkning,
arbetsmarknad, pendlingsmönster, tillgänglighet och klimat och miljö. Statistiken är om
inget annat anges hämtad från Statistiska Centralbyrån.
3.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön vilket gör god tillgänglighet med färja och flyg nödvändigt.
Kommunikations- och trafiksystemen är avgörande för många människors tillgänglighet till
arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till
marknader och produktionsområden. Fungerande kommunikationer är också viktigt ur ett
totalförsvarsperspektiv i och med det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och
försvarets återetablering på Gotland.
För att kunna dra nytta av närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och
sydöstra Sverige, krävs en mycket god tillgänglighet i form av ett väl fungerande
transportsystem och en anpassad infrastruktur samt goda kopplingar till fastlandstrafiken.
På så vis kan Gotland bli en del av den pågående regionförstoringen och få del av de större
regionernas utbud av service, varor, utbildning, arbete och vice versa. Det omfattande,
närliggande befolknings- och kundunderlaget kan också öka intresset för företagande och
turism på Gotland.
3.2 Demografi

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet
invånare. Det är en växande landsbygdsregion och under år 2020 passerades för första
gången 60 000 invånare. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning från maj 2020 beräknas
Gotland år 2030 ha 64 800 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större
procentuell befolkningsökning än i riket. Befolkningsökningen kommer av att fler flyttar till
än från Gotland och består framför allt av inrikes omflyttning. Befolkningen ökar mest i
Visby och i områden längs med kusten med pendlingsavstånd till Visby.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Gotland är det län som har högst medelålder för både kvinnor och män. Perioden 2000–
2020 ökade antalet personer över 65 år med mer än 50 procent. Under samma tidsperiod
minskade såväl antalet barn och ungdomar som antalet personer i yrkesaktiv ålder (20–64
år). Mot senare delen av tidsperioden har dock en befolkningsökning skett i samtliga tre
grupper, även om det för personer i yrkesaktiv ålder bara handlat om någon procent. År
2020 var drygt hälften av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, i
yrkesaktiv ålder.
Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal, men som andel av befolkningen
ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna, 16–24 år. Sammantaget innebär
detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och att försörjningsbördan på Gotland
ökar. En minskad andel personer i yrkesaktiv ålder riskerar också att leta till en ökande brist
på arbetskraft. Redan idag upplever en fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska
näringslivet att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens.6
Rörligheten är högst bland ungdomar, både avseende inflyttning till och utflyttning från
Gotland. Flyttningsnettot är negativt gruppen 20–29-åringar men positivt i de flesta övriga

6

Uppgift från Vårt Gotland 2040.
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åldersgrupper. Stockholm–Mälardalen är den dominerande målpunkten och
utgångspunkten för flyttningarna.
3.3 Boende och tillgänglighet

Visby är Gotlands enda stad och dominerar såväl i storlek med 25 000 invånare som i fråga
om tillgång till offentlig och kommersiell service och arbetstillfällen. Ytterligare cirka 13
000 personer bor i någon av Gotlands tätorter, medan övriga, närmare 40 procent bor på
landsbygden. De som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt.
Bebyggelsestrukturen ställer höga krav på väl fungerande kommunikationer. Den skapar
också utmaningar exempelvis i fråga om underlag för kommersiell och offentlig service.
Stora delar av ön liksom viktiga målpunkter, så som flygplatsen, är idag svårtillgängliga utan
bil.
Hemse på södra Gotland med nära 1800 invånare och Slite på norra Gotland med omkring
1500 invånare, är efter Visby de två största serviceorterna. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. På pendlingsavstånd från Visby
finns de större orterna Tofta, Vibble–Västerhejde och Väskinde–Själsö. Mindre tätorter
med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland Havdhem, Stånga och Burgsvik, och
på norra Gotland Lärbro och Tingstäde.
Boendet är fördelat på 60 procent småhus och 33 procent flerbostadshus, resterande är
övrigt boende. År 2020 fanns cirka 12300 fritidshus på Gotland, varav många ägs av
personer som inte är mantalsskrivna på ön.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och
arbetsplatser är viktiga. Bilden visar avstånd i kilometer till olika servicepunkter. Den visar
att avstånden till affär, posttjänster och apotek är längst för boende på delar av östra och
mellersta Gotland, samt på sydspetsen liksom allra längst norrut.

Källa: Pipos serviceanalys, hämtad 2021-06-18
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3.4 Pendling och resvanor

Viljan och möjligheten till att pendla och att pendla kollektivt påverkas bland annat av
familjebilden och behov att uträtta olika typer av ärenden i anslutning till arbetsdagen. I
Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största
inpendlingen. 2019 hade Visby ett positivt pendlingsnetto om ca 4800 personer. Drygt
hälften av de med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Fler kvinnor än män pendlar till
Visby. Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år
2020. Stockholms län har den lägsta personbilstätheten med 399 personbilar i trafik per 1
000 invånare.7
Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt.8 Landsbygdstrafiken på Gotland
omfattar tretton linjer. Turtätheten är högst på linjerna mellan Visby och de största
tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på sex linjer. Till det kommer närtrafiken som kör
två dagar i veckan till närmaste tätort och där man kan förbeställa resa. Linjenätet ska
utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Diagrammen nedan visar val av färdmedel för arbetspendling hos anställda i Region
Gotland 2020, respektive huvudfärdmedel för samtliga resor bland samtliga
kommuninvånare 2018.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Val av färdmedel i arbetspendling, anställda Region Gotland

Källa: Resvaneundersökning 2020, Genomförd bland anställda på Region Gotland som en del av projektet Hållbara
transporter

7
8

Källa: Trafikanalys, Fordon i län och kommuner 2020
Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
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Huvudfärdmedel resor totalt, invånare Gotland

Källa: Resvanor i Region Gotland 2018, Trivector

Till fastlandet pendlade 2100 personer från Gotland 2018, ungefär hälften av dem till
Stockholms län. Över 1200 personer pendlade till Gotland, varav hälften av dem från
Stockholms län. Coronapandemins effekter på pendlingen har märkts både vad gäller
pendlingen till och från ön och pendlingen på ön. Flera arbetsplatser har ställt om till
hemarbete vilket framförallt påverkat efterfrågan på flygstolar och kollektivtrafik. Sannolikt
kommer mönstret med mer hemarbete leva kvar även efter pandemin och därmed ha
ändrat våra resbehov och resvanor även på längre sikt.
3.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

År 2019 fanns drygt 28000 förvärvsarbetande på Gotland, ungefär jämnt fördelat mellan
kvinnor och män. Förvärvsfrekvensen för kvinnor var högre på Gotland än i riket, medan
förvärvsfrekvensen för män låg på samma nivå som i övriga riket.
Den gotländska näringsstrukturen skiljer sig från andra län med en högre andel företag och
sysselsatta inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till
besöksnäringen. Också andelen förvärvsarbetande inom offentlig förvaltning och försvar
överstiger andelen i andra län. Det är också inom denna näringsgren som
sysselsättningsökningen varit som störst under 2010-talet. Också inom exempelvis
byggverksamhet, hotell och restaurang och vård och omsorg skedde en
sysselsättningsökning under perioden. Högst andel sysselsatta finns inom den offentliga
sektorn, vilket stämmer väl överens med mönstret i andra län. Många branscher på Gotland
präglas av en stor säsongsvariation.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. År 2019 var
antalet nystartade företag per tusen invånare högre på Gotland än i samtliga andra län
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förutom Stockholm.9 Ungefär 15 procent av de förvärvsarbetande utgjordes samma år av
egenföretagare vilket var högst andel i landet. Cirka 70 procent av företagen drivs av män,
vilket stämmer överens med mönstret i övriga län.
Uppsala universitet Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen. Campus Gotland har cirka 2300 helårsstudenter, varav cirka 1 400
campusstudenter, och cirka 200 anställda. Målsättningen är att 1 700 helårsstudenter ska
finnas på campus.
Gotland har tre utpekade styrkeområden: besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna
samt näringslivets energiomställning. Två av dessa näringar är starkt
kommunikationsberoende. Besöksnäringen har som vision att Gotland ska vara norra
Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Kommunikationerna till och från
Gotland är därmed avgörande. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer
än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Liksom den fasta befolkningen
bor besökarna spritt över Gotland och tillsammans med det faktum att besöksmålen finns
över hela ön gör det tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig. För mat- och
livsmedelsnäringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande.
Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är omfattande då huvuddelen
av produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. För denna
näring krävs framkomlighet på väg för breda, långsamtgående maskiner och transporter.
3.6 Miljö och klimat

Diagrammet nedan visar att de klimatpåverkande utsläppen från hushåll, småskalig industri
och transporter på Gotland totalt sett minskade mellan 1990 och 2019. Klimatmålet för
transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med
år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är minus 63 procent 1990–
2030.10 För att målet också ska vara i linje med Parisavtalet krävs ytterligare
utsläppsminskningar (se diagram). För att nå de nationella klimatmålen till 2030 för olika
sektorer, är utsläppen från transporter och arbetsmaskiner stora utmaningar på Gotland.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Region Gotland har ännu inte antagit egna klimatmål för 2030. Vårt Gotland 2040 anger
klimatneutralitet 2040 som mål.

Källa: Tillväxtanalys, Regionfakta, 2019
EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
9

10
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Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på
Gotland, kiloton CO2ekv/år11

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Utsläpp från transportsektorn på Gotland, kiloton CO2

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

11 Stenindustrin orsakar stora utsläpp från processer och värmeproduktion som inte visas här. De ingår i ETS, storskalig industri (för
export), inte relaterade till energianvändning i lokalsamhället. Om dessa utsläpp inkluderats hade bilden blivit en annan och visat på en
knappt mätbar minskning av utsläpp från Gotland under perioden. Jordbruk ger utsläpp från mulljordar och djurhållning;
klimatpåverkande, men ej energirelaterade.
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Transporterna svarade år 2019 för nära 65 procent av Gotlands fossila klimatpåverkande
utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp, ETS ). Om även
arbetsmaskiner adderas blir andelen drygt 75 procent.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 11,8 procent mellan åren 1990 och 2019.
Utsläppsökningar har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. I sjöfartens
utsläpp ingår förbipasserande sjöfart och delar av färjetrafiken samt militärtransporters
utsläpp. Utsläppen från personbilar har minskat under perioden vilket sannolikt både beror
på att utsläppen per bil minskat under perioden och ökad inblandning av biobränsle.
I den nationella strategin för klimatanpassning finns sju utmaningar som har identifierats
som särskilt prioriterade för arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Inom två av
dessa har infrastruktur lyfts fram: Ras, skred och erosion som hotar samhällen,
infrastruktur och företag samt Översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och
företag. Framför allt vägnätet är sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande
flöden.
3.6.1 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar,
utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna
från föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.6.2 Kultur- och landskapsvärden

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och
utveckla.
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4. Brister och behov
Det här kapitlet syftar till att ge en beskrivning av transportsystemet på Gotland med fokus
på brister och behov.
4.1 Kommunikationer till och från Gotland

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga. För att kunna
stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet med flyg
och färja. Trafikslagen har i huvudsak olika målgrupper och kompletterar varandra.
Flyg- och färjetrafiken ökar kraftigt under sommarsäsongen då Gotlands befolkning kan
mer än fördubblas under de fyra mest intensiva sommarveckorna. Stora trafikflöden
koncentreras till färjornas avgångs- och ankomsttider, vilket belastar vägarna kring Visby
hårt.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av
Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och
från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan (pendeltåget) utgör kopplingarna till
hamnen i Nynäshamn. E 22 och bussanslutning utgör kopplingen till hamnen i
Oskarshamn. Via väg 47 och 40 kan resenärer ta sig från Oskarshamn till Jönköping och
Göteborg.
4.1.1 Färjetrafik

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och går mellan Visby–Nynäshamn (ca. 15 mil)
och Visby–Oskarshamn (ca. 12 mil) med en restid på drygt tre timmar på respektive linje.
Gotland trafikeras dagligen med två tur- och returresor till Nynäshamn och en tur- och
returresa till Oskarshamn. Under för-, sommar- och eftersäsong liksom under storhelger är
antalet turer per dag betydligt fler. Även Västervik trafikeras vanligen under
sommarsäsongen. I september 2021 gick premiärturen från Nynäshamn via Visby och
vidare till Rostock, Tyskland.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. Tre fjärdedelar av passagerarna reser på
Nynäshamnslinjen, medan godset är jämnt fördelat på båda linjerna. År 2019 reste drygt 1,8
miljoner passagerare med färjorna. Av samtliga passagerare var cirka en tredjedel
gotlänningar. Såväl passagerar- som godstransporterna har ökat kraftigt. Perioden 2010 till
2019 ökade antalet passagerare med 11 procent, lastmeter gods med 15 procent och
personbilarna med 16 procent. År 2020 skedde till följd av pandemin en kraftig minskning
av antalet resande till och från Gotland.
Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och Destination Gotland, omfattar tio år och
påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a. ökad passagerarkapacitet, takpris för
gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med
LNG. Sedan 2009 finns även möjlighet att driva konkurrerande trafik, vilket hittills enbart
har skett sommaren 2016. Arbetet inför upphandlingen av färjetrafiken från 2027 är
påbörjat. Miljöaspekten kommer få större vikt i kommande upphandling, mot bakgrund av
riksdagens mål för transportsektorn om minskade fossila utsläpp med 70 procent perioden
2010–2030.
4.1.2 Flygtrafik

Antalet flygpassagerare ökade med 40 procent mellan år 2000 och 2019, till knappt 450 000
personer. Flygtrafiken drabbades sedan hårt av Coronapandemin 2020. Såväl antalet
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destinationer som antalet turer minskade kraftigt i och med pandemins inträde, vilket har
präglat trafiken såväl 2020 som 2021. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för
turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland. Likaså är det viktigt med
regelbunden flygtrafik till huvudstadsområdet som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och
miljövänligt kunna ta sig till Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till
andra flyg, både utrikes och inrikes. Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för
Gotland. De båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån
resenärernas behov.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Flygets betydelse för Gotland
gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger
och driver flygplasten, som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge
gör det nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Tillgängligheten till och från flygplatsen behöver utvecklas. Sammanhängande cykelväg
saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar
passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid
utfarten längs Lummelundsväg. Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet
FysGot för att förbättra tillgängligheten till flygplatsen genom att förbättra för gång- och
cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra
korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats. Ökad hänsyn behöver också tas till
behovet av att kunna resa kollektivt till och från Visby flygplats under en större del av året
än idag. Belastningen på flygplatsen skiljer sig avsevärt mellan hög- och lågsäsong. På sikt
finns därför ett behov av flexibilitet när man planerar området runt flygplatsen eller en
eventuell ombyggnation av terminalbyggnaden.
4.2 Region Gotlands hamnar

Region Gotland äger totalt 15 hamnar, varav ett antal utgörs av mindre fritidshamnar
utarrenderade till lokala föreningar. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför
hamngränsen ansvarar Region Gotland. Hamnarna i Visby och Klintehamn är
riksintressen. Preciseringen av riksintressena genomförs 2020–2022.
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Visby hamn, Klintehamns hamn och Slite hamn är strategiska hamnar. De är ur ett
nationellt perspektiv att betrakta som små och kan inte var och en för sig hantera Gotlands
hela behov av hamnkapacitet. Hamnarna skall därmed ses som en helhet som kompletterar
varandra.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för anslutningen
till hamnarna:




Kapacitet och trafikmiljö i Visby hamn behöver förbättras.
Kapacitet och trafikmiljö i Klintehamn behöver förbättras.
Bristande koppling till hamnar, ingår ej i det prioriterade vägnätet för gods, exempelvis
utökad stenbrytning på mellersta Gotland.

4.2.1 Visby hamn

Visby hamn utgör bas för den statligt upphandlade linjetrafiken. Sedan 2018 finns också en
kajanläggning för mottagning av kryssningsfartyg. Stora delar av godshanteringen har
flyttats till hamnarna i Klintehamn och Slite men Visby hamn hanterar fortfarande relativt
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stora godsflöden i form av spannmål och olja, liksom specialtransporter som exempelvis
betongelement till byggprojekt. I Visby hamn finns även en gästhamnsverksamhet.
Viktiga frågor på längre sikt kan bli anpassningen av Visby hamn till ett eventuellt förändrat
tonnage på grund av framtida upphandlingar och till omställningen av bränsle till naturgas
och biogas – något som kräver helt annan infrastruktur än idag. För hamnterminalens
avgångshall finns behov av modernisering och om- eller tillbyggnad.
Den nya kryssningskajen tillsammans med det faktum att linjetrafiken ökar i volym skapar
behov av en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby. Det
återstår åtgärder med att få till en gångbro eller annan lösning för att säkert leda
kryssningspassagerarna över Färjeleden, samt möjligheter att tas sig med buss mellan
kryssningskajen och Visby inre hamn. Hänsyn måste tas till riksintresset Visby hamn och
till Visby världsarv.
4.2.2 Klintehamns hamn

I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt
kalksten. Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med
en större godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra
trafikinfrastrukturen på land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter i hamnen och längs de vägar som kan få ökad tung trafik. Samtidigt är det viktigt
för de gröna näringarna att hänsyn tas till dess framkomlighet, till tung godstrafik och till
att särskilt jordbruksmaskiner kan vara extra breda.
Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten för att klara framtidens behov i och med att
godstrafiken kommer att öka och ske med större fartyg i framtiden. Det är också viktigt att
bevaka utfallet av den pågående miljöprövningen av storskalig kalkbrytning i ortens
närområde och de utbyggnadsbehov som hamnen kan komma att ställas inför.
4.2.3 Slite hamn

I Slite hanteras allmänt gods och där finns möjlighet att genomföra tunga lyft. De statliga
maritima verksamheterna har bas i Slite. Försvarsmakten och Sjöfartsverket arrenderar kaj
och i hamnen finns även en kustbevakningsstation.
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4.2.4 Reservhamn på Gotland

Idag saknas en reservhamn för linjetrafiken på Gotland. Det gör Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Region
Gotlands inställning är att tillkomsten av en reservhamn är högst angelägen och att det är
ett statligt ansvar att tillse att så sker. Även nödvändiga följdinvesteringar på
omkringliggande vägnät måste ses som ett statligt ansvar och finansieras av staten, utanför
ramen för länsplan. Länsstyrelsen på Gotland har efter utredning pekat ut Kappelshamns
hamn på norra Gotland som mest lämpad och förespråkat vidare utredning kring detta
alternativ. Trafikverket har i en remiss föreslagit att Kappelshamns hamn ska bli ett
riksintresse mot samma bakgrund. Trafikverket avser att vidare utreda förutsättningar och
ansvarsförhållanden vid beslut om och anläggande av ”reservinfrastruktur”.
4.3 Det statliga vägnätet

På Gotland finns likt i övriga landet statliga, kommunala och enskilda vägar. Region
Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km kommunala gator i Visby
och drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper även till med en del av
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underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag. Gotland har ca 1500 km statlig
väg. Med statlig väg menas att staten är väghållare och ansvarar för att genomföra underhåll
och investeringar. Investeringarna finansieras via länsplanen. I Trafikverkets rapport
Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister och möjligheter för de statliga vägarna.
Brister:
 Brister i utformningen av vissa vägar, exempelvis smala, krokiga och sidoområden med
oeftergivliga föremål.
 Utfarter med dålig sikt.
 Ett flertal osäkra korsningar.
 Oskyddade trafikanter är ej separerade från övrig trafik.
 Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden.
 Vägar i natur- och kulturområden med höga bevarandevärden.
 Belysningsstolpar i dåligt skick.
 Avsaknad av drivmedelsstation för alternativa drivmedel, exempelvis el och biogas.
Möjligheter:
 Över lag inga kapacitetsbrister.
 Utveckla säsongshastigheter.
4.3.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Inom funktionellt prioriterat vägnät har de viktigaste vägarna för nationell och regional
tillgänglighet pekats ut.
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Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)
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Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 2021-06-10

De funktioner som utgör underlag för utpekandet är dagliga personresor med bil,
godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med
kollektivtrafik. Trafikverket pekade ut det funktionellt prioriterade vägnätet under perioden
2013 – 2016 och gör översyner vart fjärde år, liksom mindre justeringar löpande. Region
Gotland har ställt sig bakom utpekandet för Gotland.
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4.3.2 Vägarnas standard

Trafikverket genomför säkerhetsklassning av alla vägar med vägnummer 100 eller lägre
samt vägar med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dygn (ÅDT).
Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är att biltrafikanter färdas i ett säkert fordon,
håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Fyra olika klasser har använts för att
bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg. Klassningen
gäller inte cykel, gångtrafikanter eller andra som rör sig på vägen. På Gotland har
säkerhetsklassning genomförts för ett fåtal vägar runtom Visby, totalt 44 km (se kartbild).
Sjuttio procent av de säkerhetsklassade sträckorna håller låg trafiksäkerhetsklass, främst
mot bakgrund av sidoområden med oeftergivliga föremål som träd eller berg för nära
vägen.

Trafiksäkerhetsklass – sträcka
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Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 21-06-14
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Trafikverket har även gjort trafiksäkerhetsklassning av korsningar med ÅDT 2000 eller mer
på inkommande primärvägen och ÅDT på 100 eller mer på sekundärvägen. På Gotland
finns ett 15-tal korsningar med låg trafiksäkerhetsnivå. Majoriteten bedöms som
prioriterade att åtgärda.
I den nationella vägdatabasen (NVDB) finns en fullständig inventering av gång- och
cykelpassager/korsningar på det statliga vägnätet. Kommuner ansvarar själva för att
rapportera in sina passager. En gång- och cykelpassage definieras som säker om den är
planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/h. På det statliga
vägnätet finns omkring 75 gång- och cykelpassager av olika slag. Ett knappt 50-tal av dessa
bedöms av Trafikverket ha låg trafiksäkerhetsnivå och anses därmed osäkra. På det
kommunala vägnätet finns omkring 65 gång- och cykelpassager inrapporterade. Endast 5
procent av dessa bedöms hålla en god trafiksäkerhetsnivå.
4.3.3 Hastighetsöversyn

Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för att minska antalet dödade och allvarligt
skadade i trafiken. Knappt hälften av trafikarbetet på det statliga vägnätet i Trafikverkets
Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län, uppskattas ske inom
gällande hastighetsgräns, vilket är en mycket låg nivå. I samband med Nationell plan 2014–
2025 uppdrogs Trafikverket att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas
utformning. I hela riket kommer fram till 2025 cirka 120 mil statlig väg få höjd
hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. På Gotland är
tre sträckor aktuella för hastighetssänkningar från 90 km/h till 80 km/h:
 Länsväg 140 mellan Visby och Tofta strand
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Länsväg 143 mellan Visby och Roma
Länsväg 148 mellan Lärbro och Fårösund

Hastighetssänkningarna är planerade att införas 2023 och motiveras av trafikflödet, vägens
utformning samt miljöskäl.
Under sommarhalvåret när trafiken på Gotland ökar kraftigt införs så kallade
sommarhastigheter på delar av det gotländska vägnätet. Det utgörs av tillfälligt nedsatta
hastigheter.
4.3.4 Bärighetsklass

År 2017 beslutade riksdagen att införa en ny högre bärighetsklass (BK4), med möjlighet att
framföra fordonsekipage med en bruttovikt på upp till 74 ton. Syftet är att bidra till
effektivisering av godstransporter, öka möjligheterna att uppnå klimatmålen samt stärka
konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Sommaren öppnades de första vägarna för BK4 i
Sverige och i dagsläget är strax över 20 procent av det statliga vägnätet öppet för BK4. För
Gotlands del är planen att upplåta ca 300 km sammanhängande vägnät år 2022–2023. Det
kommer geografiskt att täcka större delen av ön och de industrier och hamnar som har
beroende av ett vägnät med högre bärighetsklass. Smärre kompletteringar kommer att
göras perioden 2023–2025. Sammantaget omfattar detta ca 10 procent av regionens statliga
vägnät.
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Nuvarande vägnät för BK4 och årliga planer för fortsatt utbyggnad i Gotlands län
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Källa: Regeringsuppdrag Implementering av bärighetsklass 4, 2020-04-20
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4.3.5 Belysning längs det statliga vägnätet

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket (nuvarande Trafikverket) på 1990-talet en del av den belysning på de statliga
vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. År 2017 tog Trafikverket i samverkan med
SKL (nuvarande SKR) fram en inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska
ägas och förvaltas så att det blir lika i hela landet. Detta följdes av en pilotstudie. Under
pilotstudiens genomförande har Trafikverket tagit fram ett planeringsverktyg för belysning
längs statlig väg, så kallad belysningsplan. Belysningsplanen visar vilka områden som
uppfyller kriterierna för var det ska finnas belysning, oavsett om det finns belysning där
idag eller ej. Trafikverket erbjuder intresserade kommuner att ta fram belysningsplaner i
samarbete med Trafikverket.12 Region Gotland har hitintills inte tagit fram någon
belysningsplan. Gotland har en hög andel boende på landsbygd och boendet är spritt över

12

Läs mer om belysning längs statlig väg: Långsiktigt arbete med belysning - Trafikverket
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hela Gotland. Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt att belysningen finns
kvar där den enligt gällande kriterier behövs.
4.3.6 Fast förbindelse till Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av vägfärja mellan Fårösund på Gotland
och Broa på Fårö. Trafikverket ansvarar för trafiken över sundet. Idag trafikeras
Fårösundsleden med halvtimmestrafik större delen av dygnet vintertid. Vecka 27 till vecka
32 utökas trafiken till tiominuterstrafik dagtid. Den utökade sommartrafiken har
möjliggjorts av att Trafikverket sedan år 2017 satt in en extra färja på leden.
Trafiken över Fårösundsleden ökade med drygt 40 procent mätt i personbilsekvivalenter,
perioden 2010–2019. Under samma tidsperiod ökade det totala antalet turer per år med
knappt åtta procent. Belastningen på vägnätet har således ökat och är särskilt hög under
korta men intensiva perioder. I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland,
sammanfattas brister för kopplingen till Fårö:
 Hög belastning på vägnätet till och från Fårö under sommaren.
 En utökad färjetrafik eller bro som en åtgärd för att öka tillgängligheten till Fårö kan
medföra behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister till följd
av ökad trafik.
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För att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och stärka det lokala
näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds samhälle har
Gotlands regionfullmäktige tagit ställning för att ersätta dagens färjetrafik med en fast
förbindelse. Trafikverket tog i juni 2019 ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att
finansiera en fast förbindelse, som bl.a. skulle innebära att en stor del av finansieringen
skulle falla på Region Gotland. Regionfullmäktige valde i februari 2021 att inte gå vidare i
planeringen för en bro under de förutsättningarna, men ställningstagandet om en bro
kvarstår. Regionstyrelsen skickade under våren 2021 skrivelser till infrastruktur- respektive
finansministern med uppmaning att se över ändrade lånevillkor för broinvesteringar som
ersätter färja.
Oavsett fast förbindelse eller utökad färjetrafik väntas biltrafiken öka på Fårö. Det ger i sin
tur ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och
cyklister. Region Gotland tecknade i juni 2021 en avsiktsförklaring med Trafikverket som
innebär dels att parterna ska inleda en formaliserad dialog om utvecklad färjetrafik till Fårö,
dels att Trafikverket i samverkan med regionen ska genomföra en utredning om
åtgärdsbehov för transportinfrastrukturen på Fårö, en åtgärdsvalsstudie. Några exempel på
vad som kan utredas i den är tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via
Sudersand, parkeringsmöjligheter t ex vid Ekeviken, Norsta Auren, Sudersand och den
kommande nationalparken Bästeträsk via Fårösund samt behov av förbättrade
mötesmöjligheter t ex på vägen ner från Lauter.
I färjerederiets framtidsplaner för leden ligger att 2028 respektive 2036 ersätta förstarespektive andrafärjan med färjor med kapacitet för vardera 60 bilar. Det innebär cirka 50
procent högre kapacitet än idag. Färjorna ska vara fossilfria. Val av bränsle görs två år
innan den första färjan ska vara på plats.
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4.3.7 Identifierade brister kopplade till Visborgsområdet

Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras inom ramen för
länsplanen för regional transportinfrastruktur och som identifierats kopplade till
Visborgsområdet är:
 Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden.
 Gång- och cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen,
väg 140.
 Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
 Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för
kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
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4.3.8 Åtgärdsvalsstudier

Följande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) finns framtagna för det gotländska vägnätet:
 Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden–
Visbyleden. Trafiken till och från hamnområdet ökar, bland annat till följd av fler
färjepassagerare och den nya kryssningskajen. Samtidigt leder Region Gotlands
exploateringsplaner för Visborg till behov av att se över korsningspunkterna längs hela
Visbyleden med avseende på tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet, speciellt
avseende oskyddade trafikanter. Utredningssträckan startar i väster från
cirkulationsplats Visby Hamn (Hamnrondellen) till korsningen med Broväg i
norr/öster. Väg 142 Färjeleden och väg 148 Visbyleden som utgör ringled kring Visby
är vägarna som ingår.
Med utgångspunkt i denna åtgärdsvalsstudie har Trafikverket tagit fram tre så kallade
samlade effektbedömningar (SEB). I dessa beskrivs vilka effekter och kostnader
föreslagna åtgärder eller åtgärdspaket skulle få vid genomförande. SEBarna fungerar
som viktiga beslutsunderlag vid prioritering av åtgärder.
o Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av
åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innefattar bl.a. en
gång- och cykeltunnel under Färjeledsrondellen. Denna kommer att
finansieras inom Visborgsprojektets exploateringsbudget, läs mer i avsnitt
2.4.3. Objektet som helhet har osäker lönsamhet och prioriteras inte in
som ett namngivet objekt i länsplanen.
o Visborg, cirkulationsplats. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.2.
o Visby hamn–kryssningskajen–Färjeledsrondellen, gång- och
cykelåtgärder. Objektet, som består av åtgärder på både det kommunala
och statliga vägnätet, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
vägsträckan mellan Hamnrondellen och Färjeledsrondellen. Objektet har
osäker lönsamhet och prioriteras inte in som ett namngivet objekt i
länsplanen.
 Ökad tillgänglighet på väg 148, Visby–Fårösund. På väg 148 mellan Visby och
Fårösund finns behov av förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten samt
förbättra trafikmiljön, tillgängligheten och trafiksäkerheten, speciellt avseende
oskyddade trafikanter. Utredningssträckan är cirka 52 km och omfattar flera tätorter,
varav de viktigaste är Tingstäde och Lärbro.
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Visby vattenskyddsområde. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde. ÅVS innehåller riktade miljöåtgärder som
finansieras via nationell plan.

Dessutom har Region Gotland tagit fram Program Klintehamn 2030 som utgör ett
underlag för behov av åtgärder i Klintehamn. Utifrån detta har Trafikverket tagit fram en
SEB.
o Klintehamn korsningsåtgärd. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.1.
Arbetet med följande ÅVS är påbörjat eller ska påbörjas:
 Säkra skolvägar Gotland. Syftar till att öka trafiksäkerheten på vägar viktiga för att ta
sig till och från öns skolor.
 Följdinvesteringar Fårö. Oberoende av en eventuell framtida bro eller utveckling av
färjetrafiken finns behov av infrastrukturåtgärder på Fårös vägnät.
 Trafiksäkerhetsbrister väg 141 och väg 562, Klinte bergtäkt (finansiering SMA
Mineral). SMA Mineral har i Mark- och Miljödomstolen (MMD) fått rätt att utöka sin
kalkbrytning i Klinte, under ett antal villkor. Bl.a. ska SMA bekosta en åtgärdsvalsstudie
för vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på vägnätet, liksom
bekosta dessa upp till ett belopp om 110 miljoner kronor. Domen i MMD är
överklagad av flera parter och ny förhandling hölls i september 2021.
 Parkeringsmöjlighet Hemse. En mindre ÅVS kopplad till parkeringsfrågan i Hemse.
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Till det kommer kommande och i vissa fall ännu ej beslutade ÅVS:
 Strategisk cykelplan för det statliga vägnätet. Utanför Visby saknas kartläggning av
behoven och en samordnad cykelplanering mellan Trafikverket och regionen behövs
för att ta fram åtgärder som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.
 Trafiksäkerhetsutredning för Gotlandsleden (cykel). Pausad medan Trafikverkets
riktlinjer för cykelleder ses över.
Behov av kommande utredningar och förstudier:
 Översyn/åtgärdsvalsstudie kvarvarande 140-vägar avseende standard, brister och behov
av åtgärder. Väg 140 bör utredas först mot bakgrund av utvecklingen av
Visborgsområdet, försvarets återetablering i området och övrig exploatering längs med
vägen. Även väg 143 bör komma med i ett tidigt skede, bl.a. mot bakgrund av
trafiksituationen i Roma.
 Översyn av möjligheten att genomföra nödvändiga breddningar och uträtningar av
länsvägar, i syfte att höja trafiksäkerheten och undvika ytterligare hastighetssänkningar.
 Utredningsbehov för enskilda sträckor avseende cykelvägar på det statliga vägnätet.
 Tillkommande utredningsbehov utifrån beslutade och påbörjade ÅVS. Ett exempel är
att gå vidare med identifierade åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i hamnområdet.
4.4 Enskilda vägar

Gotland har jämfört med övriga Sverige en något mer komplex situation för
väghållarskapet där det idag saknas vägsamfälligheter för stora delar av öns enskilda vägar.
Region Gotland hjälper till med en del av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med
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statsbidrag. Om en väg blir av med sitt statsstöd så avslutar regionen sin åtagande och på
grund av avsaknaden av vägsamfälligheter saknas idag en part att lämna över ansvaret till.
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5. Fördelning av planen
I detta kapitel redogörs för länsplanens ekonomiska fördelning och för vilka namngivna
objekt som är inplanerade under planperioden.
5.1 Länsplanens inriktning

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se kapitel 1).
De prioriteringar som gjorts i planen utgår från de transportpolitiska målen med tillhörande
etappmål liksom regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra
områden som påverkar eller påverkas av transporter och infrastruktur (se kapitel 2). Också
länsplanen 2018–2029 ger underlag för prioritering av åtgärder. Några viktiga
utgångspunkter:









Stärk tillgängligheten genom att utveckla hållbara och fossilfria transportsystem,
utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden samt öka framkomligheten och
trafiksäkerheten på Gotlands vägar (Vårt Gotland 2040).
Gå före i klimat- och energiomställningen. Sverige ska senast år 2045 inte ha några
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. På Gotland vill vi gå före och
nå målet senast år 2040 (Vårt Gotland 2040).
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart
resalternativ för både arbets- och fritidsresor (Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gotland 2019–2030).
Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och
cykelvägar, med anslutande infrastruktur (inriktning i länsplan 2018–2029).
Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsnedsättnings olika användning av transportsystemen och olika
utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som
genomförs (inriktning i länsplan 2018–2029).

Inriktningen kan sammanfattas i tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
5.2 Ekonomisk planeringsram och årlig fördelning

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Gotlands planeringsram för perioden 2022–2033 är preliminärt 273 miljoner kronor.
Omräknat till samma prisnivå som länsplan 2018–2029 innebär det i princip ingen höjning
av medlen. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren,
vilket innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen
ca 25 miljoner kronor per år på grund av en avräkning mot länsplan 2018–2029.
Planen innebär utslaget över hela planperioden en fördelning till statlig finansiering med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Det är en lägre andel statlig
medfinansiering än i länsplan 2018–2029, då andelen var drygt 30 procent. Med
förändringen skapas bättre förutsättningar att öka Gotlands utväxling av planen eftersom
medlen till statlig medfinansiering hittills inte nyttjats i tillräcklig omfattning. Inga medel till
statlig medfinansiering betalades ut 2018–2021 med anledning av investeringsstopp i
tekniska nämnden och brist på personella resurser. Fyraårsperioden dessförinnan betalades
totalt ca 5,8 miljoner kronor ut, dvs. långt under 30 procent av länsplanen. De flesta av de
planerade investeringsprojekt som beviljats statlig medfinansiering är nu uppstartade.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor13
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden14

Namngivna objekt15
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Under länsplanens fyra första år fördelas nio miljoner kronor årligen till statlig
medfinansiering. Under efterföljande åttaårsperiod är fördelningen fyra miljoner kronor per
år. Detta upplägg motiveras dels av den ekonomiska ramen i länsplanen, som är större de
fyra första åren för att därefter minska, dels av att behovet av medel till statliga åtgärder
ökar efter hand under planperioden. Det senare handlar bl.a. om att skapa utrymme för
bygget av cirkulationsplats Klintehamn och att få största möjliga utväxling på
åtgärdsområdena rörande trafiksäkerhet och cykelutveckling. Slutligen finns det möjlighet
för regionen att få uppskov med utbetalningar till statlig medfinansiering, och i praktiken
kan därför pengarna sannolikt vid behov fördelas mer jämnt över planperioden än vad
tabellen visar.
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Länsplanen innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive tre
procent till kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet
statlig medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Den årliga fördelningen gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas i tabellen, mot
vad som vore optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid.16 Eftersom flera åtgärder
är i ett tidigt skede, där ingen projektering ännu skett kan även vissa förskjutningar behöva
ske i tiden jämfört med det som redovisas i planen. Trafikverket hanterar mindre löpande
justeringar men länsplaneupprättaren ansvarar för beslut om betydande förändringar.
Trafikverket ansvarar för att informera regionen om betydande förändringar.
Hur fort projekten har möjlighet att framskrida påverkas också av de tidsrestriktioner som
väghållningsmyndigheten i Trafikverket region Stockholm beslutat om avseende vägarbeten
på stora delar av det statliga vägnätet på Gotland.17 Dessa innebär att det längs utpekade

13
14
15
16
17

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer på Trafikverkets hemsida: Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar - Trafikverket
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vägar inte får vidtas vägarbeten eller åtgärder som innebär framkomlighetsinskränkningar
för trafikanter, årligen under perioden vecka 25 till och med vecka 32. Det gör att perioden
det går att genomföra investeringar på vägnätet är kortare på Gotland än på många andra
platser.
5.3 Namngivna objekt

Åtgärder som uppgår till 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands del är
det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att större
åtgärder genomförs också på Gotland namnges i denna länsplan två objekt, trots att
vardera objekt understiger 50 miljoner kronor. De har sin bakgrund i tidigare framtagna
utredningar: Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på FärjeledenVisbyleden och Program Klintehamn 2030. För objekten har Trafikverket tagit fram
samlade effektbedömningar, båda objekten bedöms Båda dessa har Trafikverket i sina
samlade effektbedömningar bedömt som lönsamma..18
5.3.1 Klintehamn korsningsåtgärd (ur Program Klintehamn 2030)

I Program Klintehamn 2030 ligger i trafikdelen fokus på förbättringsåtgärder för oskyddade
trafikanter. Dessa behov har länge förts fram och kom tydligt till uttryck i
medborgardialogen i samband med programframtagandet. Ett antal olika problemområden
identifierades. Ett av dessa är passagen mellan tätorten och norra hamnområdet, med
målpunkter som restaurang, småbåtshamn och bron till Varvsholm. Väg 140 är idag en
relativt kraftig barriär för gående och cyklister mellan dessa områden. tätorten och de
målpunkter som finns inom hamnområdet i Klintehamn. Åtgärden innebär att korsningen
byggs om och utformas som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje
anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140, norr om korsningen och
över Verkstadsgatan. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten utmed och tvärs den
befintliga sträckningen av väg 140 i Klintehamn. Med tillgänglighet avses alla
trafikantgrupper och näringslivets transporter. Åtgärden ska bidra till att befintliga mål
inom trafiksäkerhet och miljö kan nås.
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Kostnaden bedöms uppgå till 20,4 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Förslag finns i Program
Klintehamn 2030. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta 2022. Byggskedet
väntas starta år 2025 och åtgärden är planerad att avslutas år 2027.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klintehamn korsningsåtgärd

1

2

1

1

7

8,4

5.3.2 Visborg, cirkulationsplats (ur ÅVS Väg 142 Färjeleden/Visbyleden)

Kapaciteten i nuvarande korsning är begränsad. I samband med att Visborgsområdet
utvecklas med verksamheter och bostäder ökar kraven på kapacitet i korsningen
Färjeleden/Allégatan. Redan idag finns ibland kapacitetsproblem i korsningen. Åtgärden
innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen

Se VST2277 Klintehamn korsningsåtgärd, 210616 (trafikverket.se) respektive AVS00968 ÅVS Färjeleden-Visbyleden - Åtgärd 12
Visborg cirkulationsplats a, 200224 (trafikverket.se)
18
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Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik vid Färjeleden,
väster om korsningen. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för
fordonstrafik i anslutning till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken. Diskussioner förs om att
den planskilda passagen istället skulle kunna finansieras inom ramen för Visborgsprojektet.
Kostnaden bedöms uppgå till 43,6 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Arbetet med vägplan för åtgärden
föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet
likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Visborg, cirkulationsplats

1

2,25

4,25

1,5

2

8

13

11,6

5.4 Åtgärdsområden

De infrastrukturåtgärder på det statliga vägnätet som ej når upp i en kostnad om 50
miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så
kallade åtgärdsområden. Åtgärder på Gotlands vägnät når sällan upp till gränsen för
namngivna objekt och således utgör åtgärdsområdena en stor del av planen. I
åtgärdsvalsstudier finns åtgärder framtagna som kan prioriteras in under åtgärdsområdena,
läs mer om framtagna och kommande ÅVS i avsnitt 4.3.8. Region Gotland har specificerat
följande åtgärdsområden:




Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Cykelutveckling
Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdena är formulerade på ett nytt sätt jämfört med föregående plan för att bättre
passa de särskilda förutsättningar som råder på Gotland.
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5.4.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet.
Främst handlar det om singel- och mötesolyckor. I Sveriges officiella olycksdatabas Strada
finns endast ett fåtal olyckor med allvarligt skadade inrapporterade. Här finns med stor
sannolikhet ett större mörkertal. De allvarligt skadade är till största delen bilåkande och
därefter cyklister.
Under den kommande planperioden är det viktigt att arbeta för att minska antalet
omkomna och allvarligt skadade bilåkande på det statliga vägnätet. Främst handlar det om
att åtgärda brister i sidoområdena och att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas
trafiksäkerhetsnivå, men också att åtgärda bristande korsningar. Det finns en stor variation
i vägbredd längs de statliga vägarna på Gotland och det finns vägar som inte är bredare än
4,5 meter. De mest betydande bristerna för bilåkande finns på vägar med låg
trafiksäkerhetsnivå, årsdygnstrafik över 2000 fordon och hastighetsgräns 70 km/tim och
högre. Trafikverket bedömer att en större del av medlen under planperioden behöver
prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar. Åtgärder för säkrare sidoområden
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kan också fungera som en självmordspreventiv åtgärd. Trafikverket lyfter också det som
viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas
trafiksäkerhetsnivå.
För att minska antalet allvarligt skadade behövs åtgärder för en säkrare infrastruktur för
fotgängare och cyklister. Det handlar om åtgärder för säkra gång- och cykelpassager,
separering och anpassning av hastighetsgränser med ett fokus inom tätorter och andra stråk
med många fotgängare och cyklister. Där gång- och cykelflödena är höga behövs även
separering mellan gång- och cykeltrafiken. Åtgärder för säkrare infrastruktur för fotgängare
och cyklister behöver prioriteras till vägar med högre fordonsflöden och en hastighetsgräns
över 40 km/tim. I ett kortare perspektiv bedömer Trafikverket att behov finns att året runt
hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar.
Vad gäller underhåll bedömer Trafikverket att det behövs skärpta krav och insatstider för
både vinterväghållningen och barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även
vad gäller grus- och lövsopning.
Ur detta åtgärdsområde kan åtgärder ur den kommande ÅVS Säkra skolvägar Gotland
komma bli aktuella att finansiera. Även exempelvis åtgärder ur kommande ÅVS
Följdinvesteringar Fårö kan bli aktuella att finansiera härifrån.
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Inom åtgärdsområdet kan även tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras. Idag är
flera hållplatser bristfälligt utformade, exempelvis med enbart stolpar på
landsbygdshållplatser, avsaknad av belysning och avsaknad av yta på större hållplatser för
att resenärer ska kunna ta med cykeln på bussen. Prioriterade åtgärdstyper bör vara
kopplade till hållplatsmiljöerna samt förbättrade möjligheter att ta sig till och från
hållplatserna till fots, med cykel eller med bil.
Stora delar av den linjelagda kollektivtrafiken på Gotland följer det funktionellt utpekade
vägnätet (FPV). Under perioden 2017–2020 tillgänglighetsanpassades 13 stycken hållplatser
utmed FPV på Gotland inom ramen för den landsbygdsatsning som finansierades genom
nationell plan. Under planperioden 2018–2029 finns finansiering på cirka 14 mnkr (cirka 10
stycken hållplatser) från den nationella planen. Denna satsning kommer resultera i att de
mest betydande bristerna är åtgärdade. Alla hållplatser med fler än 10 påstigande per dygn
utmed det funktionellt prioriterade vägnätet kommer då att vara tillgänglighetsanpassade till
den grad som är möjlig. Utöver det finns ett antal hållplatser utmed det funktionellt
prioriterade vägnätet som kan vara aktuella att åtgärda. Prioritering bör ske där bristerna
och behoven är som störst. För detta åtgärdsområde finns dessa främst inom
trafiksäkerhetsområdet och därför bör sådana åtgärder prioriteras.
5.4.2 Cykelutveckling

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att öka andelen cykeltrafik. Enligt Gotlands
regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, bör cykel och gång kunna ersätta en stor
andel av de kortare bilresorna. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland och
bra cykelinfrastruktur därmed viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Investeringar i
cykelinfrastruktur behövs av flera skäl. Aspekter som tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet
och framkomlighet måste vägas in.
I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät, det finns också separerad cykelväg från Visby
söderut till Klintehamn (väg 140) och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149).
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Utbyggnaden utav dessa stråk har åtgärdat ett antal av tidigare identifierade brister, men
flertalet brister och behov kvarstår. Dessa kan sammanfattas enligt följande:






Det finns fortsatt brister i cykelnätet i Visby, både på det kommunala och statliga
vägnätet. I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur, även om
bristerna där kan anses mindre med hänsyn till bland annat lägre trafikflöden.
Vägnätet har i stora delar smala vägrenar som ger dåliga förutsättningar för cykeltrafik.
På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för cykeltrafik.
Cykelturismen är viktig men utpekade rekreationsstråk saknas på stora delar av
Gotland.

Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby och angränsande tätorter syfta till att främja
arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. Enligt
Trafikverket bör åtgärder i Visby också främja ökad turismcykling och åtgärda de brister
som har identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och
fotgängare som periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland bör åtgärderna
riktas främst mot brister som är kopplade till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i
trafikmiljön samt till turism och rekreation. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och
hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik
på hela Gotland. Det innefattar bland annat åtgärder som skapar möjlighet att tryggt ta sig
med cykel till hållplatser och till säker cykelparkering. Kostnaderna för att bygga gång- och
cykelvägar har ökat över tid.
Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland planeras till början av
planperioden. I detta bedömer Region Gotland det som viktigt att se över möjligheten att
kunna pendlingscykla inom en mils radie från Visby, liksom cykelleder för turism och
rekreation. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på
Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas (ÅVS Följdinvesteringar Fårö). Parallellt
behövs utredningar för åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
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5.4.3 Statlig medfinansiering

Region Gotland kan ansöka om statlig medfinansiering enligt förordningen om statlig
medfinansiering för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.19 Ansökan skickas till
Trafikverket som ansvarar för beslut om och utbetalningar av statlig medfinansiering.
Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds totalkostnad.
Beslut om statlig medfinansiering tas innan en åtgärd byggstartar och utbetalning sker
allteftersom åtgärden genomförs.
För att statlig medfinansiering ska betalas ut krävs att åtgärder genomförs och redovisas till
Trafikverket. Under perioden 2018–2021 betalades inga medel ut i statlig medfinansiering,
med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden och brist på personella resurser.
För att regionen ska få så stor utväxling av planen som möjligt är andelen av planen som
föreslås vikas till statlig medfinansiering lägre än i föregående plan, 25 procent jämfört med
drygt 30 procent.

19

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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Region Gotland kan söka medfinansiering för
 trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor;
 investeringar för ökad trafiksäkerhet på befintliga gång- och cykelvägar samt till att
utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter;
 investeringar för ökad tillgänglighet i tätorter för bland annat personer med
funktionsnedsättning;
 åtgärder för kollektivtrafik;
 pendlarparkeringar;
 samt för att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk och tillgänglighet i
serviceorterna.
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6. Effektbeskrivning
Det här kapitlet beskriver genomförandet av planens effekter på nationella
transportpolitiska mål, regionala mål, sociala aspekter och samhällsekonomisk nytta.
Avseende bostadsbyggande bedöms inte länsplanemedlen påverka i nämnvärd omfattning.
För miljökonsekvensbeskrivning hänvisas till bilaga 2.
Länsplanen utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som omfattas är
kopplade till regionens översiktliga planering. Länsplan 2022–2033 bygger vidare på
länsplanen för perioden 2018–2029.
6.1 Namngivna objekt
6.1.1 Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärden bedöms ha stora trafiksäkerhetshöjande effekter för samtliga trafikslag. Åtgärden
bidrar även till en minskad barriäreffekt i och med att en passage anläggs för gång- och
cykeltrafik. Åtgärden innebär en något försämrad framkomlighet för genomgående trafik
längs väg 140.
6.1.2 Visborg, cirkulationsplats

Den sammanvägda värderingen av den samhällsekonomiska kalkylen påverkas främst av
den trafiksäkerhetsnytta samt tidsvinst de beräknade effekterna ger. Åtgärden förbättrar
också möjligheterna till ökad fysisk aktivitet genom bland annat minskad barriäreffekt av
väg 142(Färjeleden) och till exempel barn och unga får lättare att ta sig själva till och från
sina aktiviteter. Negativa effekter på grund av ökat intrång i landskapet. Då åtgärden
omfattas av ett vattenskyddsområde föreslås skyddsåtgärder. Hänsyn till detta område
måste också tas i samband med byggnation.
Åtgärden bedöms bidra positivt till funktionsmålet medborgarnas resor samt hänsynsmålet
förbättrad trafiksäkerhet.
6.2 Åtgärdsområden

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

6.2.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar till att minska antalet dödade och allvarligt skadade i
transportsystemet men bidrar också många gånger till måluppfyllnad inom andra områden.
Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad på väg bidrar även till bättre luftmiljö, minskade
koldioxidutsläpp, mindre buller och jämnare trafikflöden. I länsplanen ökas medlen till
trafiksäkerhet jämfört med länsplan 2018–2029. Även med den högre ambitionsnivån
kommer gapet mellan tillståndet och det som behövs för att nå en förbättrad trafiksäkerhet
vara stort.
Fortsatta satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken bidrar till samhällsnytta och
måluppfyllelse inom trafikförsörjningsprogrammet och nationella mål. Åtgärder som
främjar ökat kombinationsresande och åtgärder som främjar barn, unga, äldre och
funktionshindrades möjligheter att resa kollektivt bidrar till måluppfyllelse inom flera
nationella och regionala mål och kan, i kombination med andra styrmedel och incitament,
bidra till att minska bilberoendet på Gotland. Det kan dock vara kostsamt att åtgärda
hållplatser då det ibland innebär utökade markanspråk, större markarbeten och andra
anläggningstekniska svårigheter. Den samhällsekonomiska nyttan beror på antalet resenärer
som nyttjar hållplatsen. Prioritering sker därför där bristerna och behoven är som störst.
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6.2.2 Cykelutveckling

Åtgärder för ökad och säker cykling bidrar till såväl nationella som regionala mål samt
Agenda 2030 och spelar en viktig roll för lokala resor och även som en del i en längre resa.
Cykelåtgärder ger tillgänglighetsnyttor. Infrastruktur som separerar gående och cyklister
och motortrafik har effekter på ökad cykling och bidrar också till arbetet för att minska
antalet allvarligt skadade i trafiken. Åtgärder för cykel bidrar till ökad fysisk aktivitet och
förbättrad hälsa samt har positiva effekter för miljön.
6.2.3 Statlig medfinansiering

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

Inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattas åtgärder för trafiksäkerhet,
tillgänglighet, cykel och kollektivtrafik. Dessa ger positiva effekter för tillgänglighet,
säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers behov samt har positiva effekter för miljön.
Kommunens fortsatta trafiksäkerhetsarbete är avgörande för att nå trafiksäkerhetsmålen
om döda och allvarligt skadade. Det förutsätter ökade satsningar på säker och attraktiv
infrastruktur för cyklister och fotgängare.
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7. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur.
Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för
genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan
genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen
anvisar i statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är
utgångspunkten Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den
framgår vilka specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om
ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
Ett effektivt genomförande förutsätter kontinuerlig dialog. Minst två gånger per år bör
regionledningsmöten (regionledningarna på Trafikverket och Region Gotland) hållas. Här
tas större strategiska frågor upp: information, behov, underlag och prioriteringar av
kommande åtgärder. Exempel på ämnen är en fördjupning av den systemanalys
Trafikverket gjort inför denna plan och prioriteringar av åtgärdsvalsstudier.
Därutöver är samverkan mellan Trafikverket och Region Gotland kring modell och
ansökningsförfarande avseende statlig medfinansiering viktig, med uppföljning och dialog
kring processen.

8. Bilagor
8.1 Sammanställning av länsplan 2022–2033

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Remissversion RS 211027]

8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
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Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Gotlands länsplan för regional
transportinfrastruktur för åren 2022-2033 är att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Hela processen kallas miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen är resultatet av miljöbedömningsarbetet.
Lagkraven vid en miljöbedömning av en plan eller ett program styrs av Miljöbalken 6 kapitlet samt regeringens uppdrag till Trafikverket och länsplaneupprättarna. En miljökonsekvensbeskrivning ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan, beskriva
hur miljömål beaktas, och redovisa åtgärder som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.
En avgränsning har gjorts av MKB:n för att koncentrera arbetet på de frågor som är de
mest relevanta för länsplanen. Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län
den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen är överens om avgränsningen. Bedömningsgrunderna med motiv till avgränsning beskrivs i bilaga 1. För följande fokusområden och miljöaspekter1 har det bedömts att planens genomförande kan medföra en betydande påverkan:
 Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan
 Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö
 Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft.
 Fokusområde Hushållning av naturresurser, miljöaspekt Hushållning med naturresurser
För dessa miljöaspekter beskrivs det nuvarande miljötillståndet samt planens påverkan. En
jämförelse görs mot ett nollalternativ, som visar hur utvecklingen kommer att se ut om åtgärderna i länsplanen inte genomförs.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Länstransportplanens inriktning

Länstransportplanen 2022-2033 är inriktad på tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
De ekonomiska ramarna på preliminärt 273 miljoner kronor innebär i princip ingen höjning av medlen jämfört med föregående planperiod, 2018-2029. De åtgärder som föreslås i
planen handlar, i likhet med föregående plan, om förbättringar av det befintliga transportinfrastruktursystemet. Länstransportplanens åtgärder syftar till att förbättra trafiksäkerheten
samt tillgängligheten till transportsystemet för fotgängare och cyklister, vilket kan förväntas
göra det mer attraktivt att gå och cykla och därmed bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. Det är positivt ur klimatsynpunkt och även från hälsosynpunkt. Vissa av
åtgärderna bidrar till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik och kan därmed
ha en negativ klimatpåverkan. Åtgärderna förbättrar även möjligheten för barn, äldre och
personer med funktionshinder att röra sig säkert på egen hand.
Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat tre åtgärdsområden: Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering. Två objekt namnges i länsplanen: VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd samt VST 2276 Visborg, cirkulationsplats.

1

Metodiken i MKB-arbetet utgår från Trafikverkets metodik för miljöbedömningen av nationell transportplan 2022-2033.
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Miljökonsekvenser

Negativa effekter uppstår främst på grund av markintrång, och bedöms vara av liten omfattning. Planens åtgärder vidtas i anslutning till befintlig infrastruktur, där landskapet redan
är påverkat. Inga större utbyggnadsprojekt är aktuella; det handlar om förbättringar och anpassningar av befintlig transportinfrastruktur. Ett av de namngivna objekten innebär dock
en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.2
Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.
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Länstransportplanen bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något
tack vare planens satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock
relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad
andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på fokusområde Landskap.
Planens åtgärder vidtas på det redan befintliga vägnätet där landskap och natur redan är
påverkade. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt
planering, då den typen av åtgärder projekteras. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet. Planens
trafiksäkerhetsåtgärder ger en säkrare infrastruktur, inte minst för fotgängare och cyklister. Cyklingsfrämjande åtgärder bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av
ökad fysisk aktivitet. Merparten av planens åtgärder ökar tillgängligheten för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel. Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan
på luftkvaliteten, men sammantaget bedöms de positiva effekterna inom fokusområdet
Hälsa och livskvalitet som något större än med nollalternativet.
I MKB:n beskrivs påverkan även för vart och en av de två namngivna objekt som tas
upp i länstransportplanen. Eftersom stora delar av de föreslagna åtgärderna i planen
handlar om att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik så blir
den bedömda påverkan per åtgärd i stora delar positiv.

En bedömning har gjorts av hur de föreslagna åtgärderna i planen påverkar möjligheten att
uppfylla relevanta nationella miljökvalitetsmål. Planen bedöms bidra positivt till målet God
bebyggd miljö, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gångoch cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet. Planen bedöms
bidra något positivt till målen Begränsad klimatpåverkan, eftersom de åtgärder som föreslås
bedöms ge en viss minskning av koldioxidutsläpp genom omfördelning från fordonstrafik
till gång och cykel. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms inte påverkas nämnvärt. Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på uppfyllelsen av målet Ett rikt växt- och djurliv, eftersom
de i planen föreslagna åtgärderna medför markintrång. Påverkan på naturmiljön bedöms
som mycket liten eftersom åtgärderna vidtas i anslutning till befintliga vägar. Övriga miljömål har avgränsats bort, eftersom de inte bedöms som relevanta för länstransportplanen.
Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med såväl funktionsmålet (om bland annat tillgänglighet) som
hänsynsmålet (om säkerhet, miljö och hälsa).

2

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen

Region Gotland har, på uppdrag av regeringen, upprättat ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. När en plan
upprättas av en myndighet eller kommun, som krävs i lag eller annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande enligt Miljöbalken
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbedömningsförordningen ska en
länsplan för regional transportinfrastruktur alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med
framtagandet av en plan. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga
alternativ med hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program. Miljöbedömningen av denna plan görs på en strategisk och
övergripande nivå och tar inte upp frågor som bedöms senare i planeringsprocessen.
Syftet är att miljöbedömningen ska integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande
så att en hållbar utveckling främjas.
1.2. Länsplanen och dess sammanhang
1.2.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022-2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen3 och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.

3

Fyrstegsprinciper är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till
en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och
va vår infrastruktur. Fyrstegsprincipen innefattar 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt Källa: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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Länstransportplanerna kan omfatta:
 investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 åtgärder i sådana anläggningar med mera för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera.
 åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur
 åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
 transport-systemet som bör redovisas i planen
 bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ingå. I
planen får även byggande och drift av enskilda vägar ingå. Förordning (2010:137).
1.2.1 Den nationella planen

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen.
Finansieringar i nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd liksom underhållsåtgärder på väg.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 är under utarbetande (september 2021).
Region Gotland ansvarar för upprättande av en MKB för länsplanen för Gotlands län. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB för Nationell transportplan, inklusive de delar av
planen som berör Gotland.
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1.3. Nollalternativ

MKB:n är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när
länstransportplanen för 2022-2033 genomförs (planförslaget) och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan planförslaget. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så
kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet
kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. Förenklat kan sägas att nollalternativet innebär att länstransportplanen för 2018-2029 genomförs samt att ingen ny länsplan beslutas eller andra förändringar av fastställd plan för transportsystemet 2018-2029 sker. Samhällsutveckling, fordonsutveckling, styrmedel, förd politik och så vidare är densamma i nollalternativ och planalternativ.
Nollalternativet, alltså länstransportplanen för 2018-2029, tar upp fem åtgärdsområden:
”Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning”, ”Trafiksäkerhet och trygghet”, ”Cykelutveckling”, ”Stads- och tätortsutveckling” samt ”Övriga åtgärder”. Vidare tar planen upp ett
namngivet objekt, Cykelled Västergarn–Klintehamn, som numera är byggd. Påverkan på
miljön i ett nollalternativ redovisas i kapitel 3 Nulägesbeskrivning och nollalternativ. Bedömning
av planförslagets miljöpåverkan redovisas i kapitel 4 Beskrivning av planens miljöpåverkan.
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1.4. Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget, länstransportplan 2022–2033, utgår från nationella och regionala mål, och de
åtgärder som föreslås är kopplade till regionens översiktliga planering. Planförslaget bygger
vidare på länsplanen för perioden 2018-2029.
De infrastrukturåtgärder som inte når upp i en kostnad om 50 miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så kallade åtgärdsområden. Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat följande åtgärdsområden:
 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik – handlar om åtgärder som vidtas för att
minska antalet dödade och allvarligt skadade i transportsystemet, samt om satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.
 Cykelutveckling – handlar om åtgärder för ökad och säker cykeltrafik.
 Statlig medfinansiering – Region Gotland kan ansöka om statlig medfinansiering
för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.
Åtgärder med en kostnad över 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands
del är det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att
större åtgärder genomförs också på Gotland namnges följande två objekt i länsplanen, trots
att vardera objektet understiger 50 miljoner kronor:
VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd. Åtgärdernas syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter som ansluter till och ska korsa väg 140, samt
förbättra tillgängligheten för cyklister och gångare som har hamnområdet som målpunkt.
Se närmare beskrivning i bilaga 2.
VST 2276 Visborg, cirkulationsplats. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken. Se närmare beskrivning i
bilaga 2.
Gotlands planeringsram för perioden 2022-2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. I länstransportplanen fördelas medlen enligt tabellen nedan.
Tabell 1. Planeringsram för Gotland 2022-2033.
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Åtgärder
Åtgärdsområde Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Åtgärdsområde Cykelutveckling
Åtgärdsområde Statlig medfinansiering
Namngivet objekt: Klintehamn korsningsåtgärd
Namngivet objekt: Visborg, cirkulationsplats

2022-2025
(Mkr)
23,6
35,9
36,0
5,00
100,5

2026-2029
(Mkr)
12,6
39,3
16,0
15,4
3,3
86,6

2030-2033
(Mkr)
12,0
42,2
16,0
15,8
85,9

Totalt
(Mkr)
48,2
117,4
68,0
20,4
19,0
273,0
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2. Avgränsning och bedömningsgrunder
Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull beslutsoch genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och MKB:n på de områden där planförslaget kan bidra till betydande miljöpåverkan. MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad ska, enligt miljöbalken
6 kapitlet 11 § vara rimlig med hänsyn till:
 bedömningsmetoder och aktuell kunskap
 planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
 var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig
 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder
 allmänhetens intresse.
2.1. Innehåll och detaljeringsgrad

Avgränsningen vad gäller vilka miljöaspekter som MKB:n ska ta upp specificeras närmare i
avsnitt 2.6. Bedömningsgrunder. I bilaga 1 Avgränsning av mål och aspekter redovisas hur miljöaspekterna kopplar till relevanta miljömål, vilka aspekter och mål som har avgränsats bort,
samt motiveringar till avgränsningarna.
2.2. Avgränsning i tid och rum

Länstransportplanen omfattar åtgärder för åren 2022-2033. Miljöbedömningen avgränsas
tidsmässigt till år 2040. Det är samma avgränsning som i avgränsningssamrådet för MKB:n
till den nationella planen.4 Det främsta motivet är att andra effektbedömningar använder
2040 som prognosår. Avvikelser kan förekomma för olika aspekter, till exempel med anledning av att väsentliga mål har varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare eller längre tidsperspektiv redovisas detta i MKB:n.
MKB:n omfattar hela Gotland. För de miljöaspekter (främst klimat) där konsekvenserna
berör ett större geografiskt område än det egna länet kan bedömningen vid behov även
komma att hantera detta.
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Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om ökad/minskad trafik härrör
från regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Gotlands län samt vilka
grupper som påverkas.
2.3. Allmänhetens intresse

En länstransportplan är av allmänt intresse, bland annat för att det stora flertalet av Sveriges befolkning dagligen kommer i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra

4

Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119. Trafikverket 2021-06-01.
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upplevelser och omgivande ekosystem. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Det är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom.
Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och tillståndsprövning.
2.4. Andra planer och program

För Gotland har Region Gotland ansvar både för de uppgifter som en kommun och som
en region har. Det innebär att ansvaret för bland annat hälso- och sjukvård, skola, omsorg,
VA, fysisk planering och infrastruktur är samlat i en organisation. Region Gotland har
också det regionala utvecklingsansvaret, dvs. ansvaret för länets strategiska utveckling.
Inom det uppdraget ingår bland annat att ta fram en strategi för länets utveckling och upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. Region Gotland är även regional
kollektivtrafikmyndighet.
I den regionala transportinfrastrukturplaneringen innebär det att åtgärder som finns inom
länsplanen utgår ifrån och har ett direkt samband med bland annat exploateringsplaneringen, bostadsförsörjningen, den fysiska planeringen och till prioriteringar inom andra regionala verksamheter.
2.5. Styrande mål

I detta avsnitt redovisas mål som är styrande för miljöbedömningen, eller på annat sätt relevanta, för att integrera miljöhänsyn i den regionala infrastrukturplaneringen.
2.5.1. Miljökvalitetsmål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda miljötillstånd för olika miljöer,
både naturmiljö och den urbana miljön. Alla miljökvalitetsmål är inte relevanta för denna
plan. En del av miljökvalitetsmålen berörs inte av transportsektorn. Därtill har en avgränsning specifikt gjorts avseende vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som ingår i länsplanen. Detta beskrivs närmare i bilaga 1. För
MKB till länstransportplanen för Gotland har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv
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2.5.2. De transportpolitiska målen

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
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god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.6. Bedömningsgrunder
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Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets framtagna metodik för miljöbedömning av nationell plan 2022-2033. Metodiken finns redovisad i rapport TRV 2021:119,
Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
I rapporten redovisas fyra fokusområden och tolv miljöaspekter, baserade på miljöbalkens
6 kapitel 2 §. Se figur 1. Eftersom bedömningsgrunder i skrivande stund (sommaren 2021)
saknas i rapporten har i stället Trafikverkets bedömningsgrunder för miljöbedömning av
nationell plan 2018-2029 använts.5 För varje miljöaspekt redovisas i bedömningsgrunderna
en koppling till den eller de miljökvalitetsmål eller andra mål som miljöaspekten kopplas
till.
Det är inte möjligt att med analysmetoderna som grund kvantifiera den betydande miljöpåverkan i mängder (emissioner, ekvivalentnivåer med mera). Detta kan göras för enskilda
objekt i samband med kalkyler eller projektspecifika MKB, men inte i det planeringsskede
som en länsplan hanterar. Den analysmetod som beskrivs ovan är framtagen för att bedöma riktning i ett strategiskt skede. Positiv miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning
gentemot nollalternativet.
Denna MKB avgränsas till följande miljöaspekter: Klimatpåverkan, Landskap, Naturmiljö,
Hälsa, Befolkning, Luft samt Hushållning med naturresurser. (Miljöaspekten Hushållning med naturresurser avgränsas till områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken samt riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken.). För motivering av avgränsningen, se bilaga 1.

5

Trafikverket. Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag 2017.
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Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen var då överens om avgränsningen. Dock har miljöaspekten Hushållning med naturresurser lagts till efter avgränsningssamrådet. Detta eftersom Trafikverket i juni
2021 presenterade sin nya metodik för miljöbedömning av den nationella planen, där denna
miljöaspekt tillkommit. I den nya metodiken har dessutom ett par fokusområden och miljöaspekter bytt namn.6
I bilaga 1 redovisas hur fokusområden, nationella miljökvalitetsmål samt miljöaspekter är
sammankopplade.

Figur 1. Fokusområden, aspekter och delaspekter samt deras relation. Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119.

2.6.1 Fokusområde Klimat
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Miljöaspekt Klimatpåverkan

Begreppet klimatpåverkan definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som klimatpåverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)7. Transportsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp från byggande, drift och underhåll. Vidare avgränsas aspekten till inrikes transporter samt till den
klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder, till exempel inducerad trafik av
en ny väg eller överflyttning från väg genom byggnation eller förbättring av järnvägsförbindelse.

Fokusområde Hälsa och livskvalitet hette tidigare Hälsa. Miljöaspekt Klimatpåverkan hette tidigare Klimatfaktorer. Miljöaspekt Naturmiljö hette tidigare Biologisk mångfald, växt- och djurliv. Miljöaspekt Hälsa hette tidigare Människors hälsa. Miljöaspekt Mark hette tidigare Materiella tillgångar. Miljöaspekt Jord hette tidigare Mark. Miljöaspekterna Hushållning med naturresurser och Klimatanpassning har
6

tillkommit. (Klimatanpassning har dock avgränsats bort i denna MKB).
7
CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten.
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Klimatpåverkan delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar:
 Delaspekt Trafikens klimatpåverkan omfattar koldioxidutsläpp från den förändrade trafik
som uppstår genom investering i olika transportsätt. Delaspekten omfattar även ett förändrat transportarbete samt elektrifiering av transportsystemet.
 Delaspekt Planering för ett transporteffektivt samhälle avser hur åtgärderna i länstransportplanen passar in i ett transporteffektivt samhälle.
 Delaspekt Infrastrukturhållningens klimatpåverkan handlar om klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastuktur inklusive färjedrift.
2.6.2 Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Landskap

Miljöaspekt Landskap avgränsas till landskapets form och rumslighet, och inbegriper delparametrar som landskapets skala, struktur och visuella karaktär. Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och brutenhet. Den visuella karaktären (och i viss
grad också strukturen) påverkas även av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt
lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur.
Vad gäller landskapets form och rumslighet är det främst fysiska åtgärder och nybyggnad
av infrastrukturanläggningar samt drift‐ och underhållsåtgärder som ger upphov till effekter. Utgångspunkten för bedömningen är om landskapets utmärkande karaktär och kvaliteten upprätthålls och/eller utvecklas.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Landskap har inga delaspekter. Aspekten har preciserats till att omfatta landskapets skala, struktur och visuella karaktär.
Miljöaspekt Naturmiljö

Miljöaspekt Naturmiljö omfattar transportinfrastrukturens påverkan på och anpassning till
biologisk mångfald, växtliv och djurliv, i enlighet med Riktlinje landskap (TDOK
2015:0323) som är Trafikverkets metod för att identifiera de mest väsentliga påverkansfaktorerna och styra planeringen av dessa.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Naturmiljö har inga delaspekter. Fyra preciseringar görs, vilka täcker in
aspekterna djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kapitlet miljöbalken samt biologisk
mångfald i övrigt som pekas ut i 6 kapitlet 2 § miljöbalken.
De fyra preciseringarna utgörs av följande:
 Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur).
 Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).
 Intrång och störning (motverka, kompensera).
 Invasiva arter (begränsa och bekämpa).
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Övriga miljöaspekter inom fokusområde Landskap

Miljöaspekt Kulturmiljö tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
2.6.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Miljöaspekt Hälsa

Enligt Trafikverkets bedömningsmetodik omfattar miljöaspekten Hälsa effekterna på människors hälsa av buller och vibrationer, trafiksäkerhet samt fysisk aktivitet (motion genom
gång och cykel). Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för människors hälsa. Annat som kan påverka hälsan, såsom luft-, mark- eller vattenföroreningar ingår i andra miljöaspekter.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Hälsa delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar .
 Delaspekt Buller och vibrationer utgörs av emissioner av trafikbuller från väg- och järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.
 Delaspekt Trafiksäkerhet handlar om risker för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet,
risk för singelolyckor till följ av ökad cykling, risk för olyckor bland gående samt risk
för suicid.
 Delaspekt Fysisk aktivitet handlar om möjligheterna att få motion både genom cykling
och gång och genom att använda kollektivtrafik (som genererar cykel- och gångtrafik).
Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten Befolkning definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som ”förändrad
tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala kategorier och geografier”. Det
handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som olika
grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Tillgänglighet handlar om
vilka möjligheter transportsystemet erbjuder befolkningen att ta sig till sina målpunkter.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Befolkning har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand.
 Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
 Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status. Det kan vara skillnader i tillgänglighet beroende på sådant som ekonomisk situation, sysselsättning, kön, bakgrund, funktionsvariationer och ålder.
 Jämställdhet mellan kvinnor och män. Skillnader i resmönster och erfarenheter av resande mellan män och kvinnor speglar skillnader mellan könen i samhället i stort.
 Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov.
Detta handlar främst om skillnader mellan stad/tätort och landsbygd när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service.
 Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik ger
grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet tillgång till funktioner i samhället på mer likartade villkor, och är samtidigt medel för en hållbar utveckling i framförallt städerna.
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Miljöaspekt Luft

Miljöaspekten Luft definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Vidare avgränsas aspekten till påverkan på människors hälsa.
Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens avgasutsläpp samt
utsläpp av slitagepartiklar. Miljöbedömningsgrunden handlar om emissioner av kväveoxid
(NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Det är dessa parametrar som har störst betydelse för transportsektorns hälsopåverkan samt transportsektorns bidrag till överskridanden av miljökvalitetsnormer och
mål. Dessutom kan NOx i vissa fall användas som en indikator för övriga avgasrelaterade
luftföroreningar.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Luft har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Transportsektorns emissioner av luftföroreningar.
 Halter av luftföroreningar i utomhusluft.
 Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.
2.6.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Aspekten omfattar, enligt Trafikverkets bedömningsmetodik, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlen
miljöbalken, 7 kapitlet miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med
material, råvaror och energi. Vad gäller ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden (enligt 7 kapitlet miljöbalken) eller riksintressen
(enligt 3 och 4 kapitlen miljöbalken).
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Delaspekter och preciseringar

Aspekten delas in i följande tre delaspekter med tillhörande preciseringar. Observera att
endast den första delaspekten tas upp i denna MKB, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
 Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
 Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och resurseffektivitet.
 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur
och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
Övriga miljöaspekter inom fokusområde Hushållning med naturresurser

Miljöaspekterna Mark, Vatten samt Jord tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
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3. Nulägesbeskrivning och nollalternativ
3.1. Nuläge Trafik

Gotlands läge gör att färjetrafiken till och från fastlandet är av avgörande betydelse för utvecklingen. Av stor betydelse är därför hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn. Även flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Dagens rikt förgrenade vägnät kan till stora delar härledas hundratals år bakåt i tiden, i vissa
fall ända till medeltiden. Få genomgripande förändringar har skett sedan 1600-talet. Det
statliga vägnätet på Gotland omfattar 150 mil, ungefär lika långt som det kommunala och
enskilda vägnätet tillsammans.
Gotland är ett glest befolkat län. Tillgängligheten till Visby, där en stor del av länets arbetsplatser och service är lokaliserad, är av stor betydelse. Pendling med bil dominerar, och kan
i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är också det biltätaste länet,
med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.
År 2018 arbetspendlade 2 100 personer ut från Gotland, ungefär hälften av dem till Stockholms län. Över 1 200 personer pendlade till Gotland, varav hälften från Stockholms län.
Coronapandemin har minskat såväl in- som utpendling och därmed påverkat efterfrågan på
främst flygstolar och kollektivtrafik.
3.2. Nuläge fokusområde Klimat
3.2.1 Miljöaspekt Klimatpåverkan

De klimatpåverkande utsläppen på Gotland har minskat mellan år 1990 och år 2019. Se Figur 2. Klimatmålet för transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent
till år 2030, jämfört med år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är att
utsläppen ska minska med 63 procent från 1990 till 2030.8 För att målet också ska vara i
linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar. Länstransportplanen 20222033 pekar ut utsläppen från transporter och arbetsmaskiner som stora utmaningar på Gotland när det gäller att nå de nationella klimatmålen till 2030.
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På Gotland svarade transporterna år 2019 för cirka 65 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp). Om även arbetsmaskiner
adderas blir andelen drygt 75 %. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället. Se Figur 3.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 18 % mellan åren 1990 och 2018. Utsläppsökningen har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. Utsläppen från personbilar
har minskat vilket sannolikt beror på att utsläppen per bil minskat under perioden, samt på
en ökad inblandning av biobränslen.

8

EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
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Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt, enligt länstransportplanen 20222033.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Figur 2. Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton koldioxidekvivalenter per år. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad
september 2021. (Figur ur länstransportplanen 2022-2033.)

Figur 3. Utsläpp från transportsektorn på Gotland. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021. (Figur ur länstransortplanen 2022-2033.)
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3.3. Nuläge fokusområde Landskap
3.3.1 Miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Alla vägar innebär på något sätt att landskapet delas upp och att vissa växt- och djur-populationer också kan delas upp i mindre delpopulationer, vilkas utbyte av individer/gener
sinsemellan kan begränsas. Vägarnas fragmenterande inverkan på Gotlands natur kan beskrivas som generellt relativt begränsad, framförallt mot bakgrund av att vägnätet är gammalt
och därmed en integrerad del i landskapet.
Vägkanterna på Gotland har ett rikt växtliv och sköts med en sådan inriktning. Gotland har
också många växt- och djurarter och svampar, vilka på sikt är hotade till sin existens (rödlistade). Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk nivå.
3.4. Nuläge fokusområde Hälsa och livskvalitet
3.4.1. Miljöaspekt Hälsa

Vägtrafikbuller är ett problem. Enligt Gotlands kommuns översiktsplan finns ingen beräkning av hur många hushåll som i dagsläget har bullernivåer över gällande riktvärde, 55 dBA
som ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Översiktsplanen anger att det är viktigt att i all planering sträva efter att klara de nationella riktvärdena och att det arbetet bör inrikta sig både
på ny och på befintlig bebyggelse.
3.4.2 Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de
målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område.
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Region Gotland har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik på Gotland, vilket är
en viktig förutsättning för ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd
som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det
krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Resandet med
kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre
omfattning på Gotland än i riket i övrigt.9
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland citeras ett mål ur det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket anger målsättningen att cykelåkandet
på Gotland ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. I länstransportplanen 2022-2033
sägs att Cykelplan Visby behöver revideras och att det finns behov av att ta fram cykelplaner för övriga större tätorter.
Gotland är ett bilberoende län, bland annat på grund av den glesa boendestrukturen10. Mellan år 2010 och år 2020 minskade dock antalet personer som har mer än 10 minuter (med
bil) till en dagligvarubutik med cirka 500 personer i länet. Mellan år 2016 och år 2020 mins-

9

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
Enligt transportplanen 2022-2033 är Gotland Sveriges biltätaste län, med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.

10
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kade antalet personer med mer än 10 minuter till en drivmedelsstation med cirka 1 700 personer. 11 År 2015 hade cirka 2,6 % av barnen i årskurs 1-9 i Gotlands län mer än 10 minuters färdväg till skolan. År 2020 var andelen nästan densamma, 2,5 %. 12
3.4.3. Miljöaspekt Luft

Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Gotlands kommuns översiktsplan (2010), anger att luftkvaliteten i kommunen i första hand
påverkas av de luftföroreningar som förs hit med vindarna från Mellaneuropa. Gotländska
utsläpp kommer från vägtrafik, arbetsmaskiner, båttrafik och utsläpp från industrier.
Enligt översiktsplanen ligger Visby generellt i nivå med övriga svenska tätorter när det gäller halter av svaveldioxid och kvävedioxid, men lägre när det gäller bensen. Halten av partiklar kan företrädesvis under våren tidvis vara hög i gatuplanet. Länsstyrelsen Gotlands
miljömålsuppföljning år 2020 anger att halterna av skadliga partiklar har minskat men är
höga i starkt trafikerade områden. Region Gotlands åtgärdsprogram för partiklar PM10, som
fastställdes 2019, bedöms komma att ge resultat i form av sänkta halter.13
Några överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte föreligga, enligt översiktsplanen, som anger att trafiken och uppvärmningen av bostäder är bland de största utsläppskällorna, även om utsläppen av svaveldioxid har minskat med närmare 80 procent sedan 1970-talet. Det har lett till en kraftigt förbättrad luftkvalitet och dagens svaveldioxidutsläpp utgör enligt översiktsplanen inte något hot mot människors hälsa. Halterna av kvävedioxid har sjunkit men höga halter kan förekomma främst i anslutning till vägar med
mycket trafik. Totalt har kvävedioxidutsläppen, har enligt länsstyrelsens miljömålsuppföljning, halverats sedan år 1990, främst tack vare skärpta krav på avgasrening för personbilar
och tunga fordon..
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Översiktsplanen påpekar även att det är stora skillnader mellan Visby och landsbygden när
det gäller luftkvalitet. Exempelvis är halterna av kvävedioxid närmare hälften vid Hoburgen
jämfört med de uppmätta halterna i Visby.
Region Gotland är igång med en process att bli medlem i ett luftvårdsförbund.14 Luftvårdsbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till
nationell miljöövervakning.15

11
12
13

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Källor: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 samt Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.

.
14
15

Källa: Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.
Källa: https://www.smalandsluft.se/luftvardsforbunden.html
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3.5 Nuläge fokusområde Hushållning av naturresurser
3.5.1 Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Miljöaspekten har i denna MKB avgränsats till ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat.
Gotland har många riksintressen som omfattar bland annat mark- och vattenområden och
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden,
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. Dessa intressen ska generellt sett prioriteras
framför andra intressen i den fysiska planeringen och ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt skadar dem. Vidare finns 111 naturreservat på Gotland, enligt översiktsplanen.
Delaspekterna Material, massor, energi och råvaror samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
3.6. Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan i nollalternativet. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända. En bedömning
görs också av vilken betydelse som prognoser för befolkningsutveckling, transportarbete,
energiförbrukning och alternativa drivmedel kan komma att få.
3.6.1. Befolkningsprognos

Enligt Region Gotlands befolkningsprognos förväntas folkmängden öka med cirka 6 procent under perioden 2021–2030. Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal,
men som andel av befolkningen ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna,
16–24 år. Sammantaget innebär detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och
att försörjningsbördan på Gotland ökar.
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Demografins påverkan på transporterna

Fler äldre och fler unga ställer nya krav på transportsystemet. Framförallt när andelen äldre
av länets befolkning ökar blir frågan om äldres resande särskilt intressant. Framtidens äldre
kommer att ha körkort och köra bil vid en högre ålder. De kommer förmodligen också totalt sett att vara mera mobila och resa mer än dagens äldre, inte minst vad gäller fritidsresor.
Genom att de som kör mest, i åldern 20-64 år beräknas minska i antal, uppväger det troligtvis i någon mån fler och mer mobila äldre och därför kommer troligtvis inte de demografiska förändringarna att sammantaget innebära någon större förändring av det totala antalet bilresor. Bilberoendet kommer fortsatt att vara stort.
3.6.2. Prognoser för trafik och energiutveckling

Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen, däribland den Nationella planen (som innehåller mycket få åtgärder för Gotlands del). Enbart beslutade styrmedel i form av skatter,
avgifter med flera ingår i prognosförutsättningarna. Basprognosen innebär för Gotlands del
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en liten ökning av personbilstrafiken (9 %), men en svag minskning av lastbilstrafiken
(-6 %), 2014-2040.16
Gällande den tekniska utvecklingen är det utan tvekan graden av förnybara drivmedel i fordonsflottan som har störst betydelse för transporternas miljöpåverkan. Andelen biodrivmedel i transportsektorn i Sverige uppgick 2015 till 13,1 TWh, vilket utgör cirka 15 procent av
all energianvändning. År 2008 var motsvarande andel endast 5 procent. De senaste åren har
andelen förnybar energi gradvis ökat, delvis på grund av en ökad låginblandning av HVO i
fossila drivmedel. Den procentuella ökningen är en följd av ökad biodrivmedelsproduktion
snarare än minskad energianvändning.17
Prognoserna för drivmedelsutvecklingen är osäkra och är till stor del beroende av ekonomiska styrmedel. Det finns en viss gräns för hur stor energiförbrukning som kan ske med
el, vätgas och biodrivmedel, varför andelen förnybara drivmedel i transportsektorn också är
beroende av hur mycket trafikarbetet ökar. Enligt utredning Fossilfrihet på väg (FFF), som
kom 2013, uppskattades potentialen för eldrift till 9-20 procent av transportarbetet för personbilar och lätta lastbilar till år 2030 och till 35-60 procent år 2050. Dessa andelar bygger
dock på att trafikutvecklingen begränsas och på ett mer transportsnålt samhälle.18
3.7. Slutsatser – Miljöns utveckling med nollalternativet

Miljöns utveckling med nollalternativet innebär en utveckling med dagens fattade beslut
och gällande prognoser. Länstransportplanen för 2018-2029 förutsätts gälla.
3.7.1. Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan
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Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska. Detta
mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan väntas drivas
med en högre andel förnybara drivmedel. I kommunens översiktsplan är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat. Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång sikt litet bidrag till möjlighet att
minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Samtidigt innebär gällande beslut att
trafiken inte minskar i den omfattning som krävs för att bidra till det nationella utsläppsmålet för transportsektorn till 2030.
Projektet ”Hållbara transporter på Gotland” pågick under åren 2018-2021. Projektet var
EU-finansierat projekt och syftade till att hjälpa gotländska transportföretag att ställa om
genom att bli mer energieffektiva och minska sina klimatavtryck. Syftet med satsningen var
även att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus låg på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri.

16

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikations-nummer: 2016:059.
Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning under 2015. ES 2016:03
18
Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
17
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3.7.2. Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Påverkan på landskap orsakad av transportinfrastrukturen bedöms bli mycket liten, eftersom de infrastrukturprojekt som är aktuella på Gotland innebär relativt små förändringar, som dessutom sker i anslutning till befintlig infrastruktur. Därmed tillkommer
mycket få nya barriärer.
3.7.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft

I den fördjupade översiktsplanen för Visby föreslås förändringar, som kommer att ändra
trafikströmmarna i Visby. Detta är bland annat föranlett av den planerade utbyggnaden av
Visborg. Förtätning tillsammans med ökad trafik bedöms öka de totala bulleremissionerna
från transportsektorn utan plan för bulleråtgärder. Förtätning bidrar inte bara till bulleremissioner utan även till att antalet störda människor ökar, genom att de blir fler. Elfordon
är tystare än fordon som drivs med fossila drivmedel, men effekten blir stor först när en
betydande del av fordonsflottan är utbytt.
Påverkan på luftkvaliteten är osäker och beroende av trafiksituationen i de större tätorterna,
framförallt i Visby där det idag finns en problematik kring utsläpp av partiklar. Sannolikt
kommer en förbättring av motorer och drivmedel, både inom sjöfarten och vägtrafiken, att
på sikt leda till minskade utsläpp. Det är dock osäkert hur snabbt som denna utveckling
kommer att gå.
3.7.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Den delaspekt som hanteras i denna MKB avser ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat. Miljöns utveckling i dessa
högt värderade områden kan påverkas av bebyggelseutveckling, infrastrukturutveckling
med mera. Detta beaktas dock alltid i planerings- och tillståndsprocesser enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken, väglagen med mera.
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4. Beskrivning av planens miljöpåverkan
Länstransportplanens inriktning och innehåll beskrivs i avsnitt 1.4 Sammanfattning av planförslaget. Här i kapitel 4 görs en konsekvensbedömning för vardera av länstransportplanens tre
åtgärdsområden Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering.
Därefter görs en samlad bedömning där positiv eller negativ betydande miljöpåverkan bedömts i förhållande till nollalternativet, uppdelat på de fyra fokusområdena Klimat, Landskap, Hälsa och livskvalitet samt Hushållning av naturresurser.
4.1. Miljöpåverkan per åtgärdsområde
4.1.1. Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet. Inom
detta åtgärdsområde betonar länstransportplanen vikten av att minska antalet omkomna
och allvarligt skadade på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att förbättra sidoområden samt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men även
om att åtgärda korsningar. Vidare anger länstransportplanen att åtgärder för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister behövs. Vägar med högre fordonsflöden och hastighetsgräns över 40 km/h där det finns ett större antal gående och cyklister med behov att
färdas längs och tvärs behöver prioriteras. På det statliga vägnätet handlar det om åtgärder
för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser, med fokus på tätorter och andra stråk med många fotgängare och cyklister, samt separering mellan
gång- och cykeltrafik på stråk med höga gång- och cykelflöden. Länstransportplanen anger
också att drift och underhåll av gång- och cykelvägar bör hålla en hög och god standard
året runt, med skärpta krav och insatstider.
Länstransportsplanen anger även att tillgänglighetsanpassning av hållplatser kan finansieras
inom detta åtgärdsområde. Prioritering sker där bristerna och behoven är som störst.
Bedömning
De åtgärder som länstransportplanen lyfter bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet för såväl
gång- och cykeltrafikanter som motorfordon. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser ger
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt äldre.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en stark inriktning på trafiksäkerhet. De konkreta åtgärderna i form av namngivna objekt har dock kommit längre i den nya
planen.
4.1.2. Cykelutveckling

Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och
tillgänglighet och om begränsade ombyggnader. Planen anger att det fortsatt finns brister i
cykelnätet både på det kommunala och statliga vägnätet. Planen anger även att cykelturismen är viktig och att det finns brister vad gäller detta. Vidare lyfts brister beträffande
säkra övergångar för cykeltrafik, smala vägrenar samt säkra skolvägar.
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Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland kommer att påbörjas
under 2021-2022. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas. Parallellt behövs utredningar för
åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
Bedömning
De namngivna objekten i länstransportplanen ökar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i Visby. Den nya strategiska cykelplanen bedöms kunna leda till nya eller förbättrade cykelvägar, ökad trafiksäkerhet samt förbättrad framkomlighet för cyklister.
Länstransportplanen kan på detta sätt bidra till att fler boende och turister väljer att cykla.
Detta minskar trafikarbetet med bil. Hälsan påverkas positivt genom ökad fysisk aktivitet.
Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en inriktning på att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter.
4.1.3. Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattar åtgärder för trafiksäkerhet, cykel och
stads- och tätortsutveckling. Region Gotland ser ett behov av att söka medfinansiering för
trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor.
Bedömning
Åtgärderna ger positiva effekter för tillgänglighet, säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers
behov samt har positiva effekter för miljön.
4.2. Samlad konsekvensbedömning

I detta avsnitt görs en samlad konsekvensbedömning av planförslaget, dels för de tre fokusområdena Klimat, Landskap samt Hälsa och livskvalitet, dels avseende de mål som följs upp i
miljöbedömningen. Konsekvensbedömningen avser effekter i förhållande till nollalternativet.
4.2.1. Fokusområde Klimat

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Åtgärderna inom åtgärdsområdet Cykelutveckling handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och tillgänglighet samt om begränsade ombyggnader. De två namngivna objekten
avser förbättringar för samtliga trafikantgrupper, alltså även gång- och cykel.
Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder bedöms som positiva ur klimatsynpunkt. Åtgärderna
förväntas göra det mer attraktivt att gå och cykla och på så sätt bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. De åtgärder som avser ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik bedöms dock kunna medföra en viss negativ klimatpåverkan, då de kan
medföra att det blir enklare och mer lättillgängligt att färdas med bil. Även de medel som
satsas på statlig medfinansiering har en positiv påverkan på klimat eftersom dessa i stor utsträckning handlar om gång- och cykelåtgärder.
Planförslaget bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något tack vare planens
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satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
4.2.3. Fokusområde Landskap

Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på landskapet och naturmiljön.
Skillnaden mot nollalternativet är att det finns något fler namngivna åtgärder som innebär
att genomföra ändringar på det redan befintliga vägnätet, men dessa genomförs i anslutning
till befintlig infrastruktur där landskap och natur redan är påverkade. Det gäller även de åtgärdsområden som anges i länstrasportplanen, där inga särskilda platser för åtgärderna pekas ut. Dessa mindre åtgärder kan handla om till exempel förbättringar av busshållplatser
eller av cykelstråk. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt planering, då den typen av åtgärder projekteras.
Dock innebär ett av de namngivna objekten, Visborg cirkulationsplats, en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.19 Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.
Både länstransportplanen och nollalternativet bedöms ha mycket liten effekt inom fokusområdet Landskap. Huruvida den är positiv eller negativ beror på utformningen av de infrastrukturåtgärder som vidtas.
4.2.2. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet.
Åtgärdsområdena Trafiksäkerhet och kollektivtrafik samt Cykelutveckling handlar om åtgärder
för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister vilket behövs för att minska antalet
allvarligt skadade. På det statliga vägnätet nämns åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser samt separering mellan gång- och cykeltrafik. Planen innehåller även åtgärder på bland annat korsningar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafikanter. Allt detta minskar riskerna för att skadas eller dödas i
trafiken.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder inom åtgärdsområdet Cykelutveckling bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av ökad fysisk aktivitet. Merparten av åtgärderna ökar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel.
Påverkan av buller är i många fall svårbedömd. Det är svårt att veta exakta vilka åtgärder
som kommer att föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller mer trafik,
eller om fokus för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten beror också av
vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband med projekten.
Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan på luftkvaliteten.

19

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom fokusområdet Hälsa och livskvalitet i jämförelse med nollalternativet.
4.2.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Det namngivna projektet Klintehamn korsningsåtgärd angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Då projektet avser åtgärder på befintlig väg genom att anlägga en cirkulationsplats i befintlig fyrvägskorsning bedöms inte planförslaget ha någon
negativ påverkan vare sig vad gäller riksintresset eller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
Det namngivna projektet Visborg cirkulationsplats ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”.
Då projektet endast ligger nära naturreservatet och innefattar ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats med en separat gång- och cykelpassage i plan så bedöms
inte planförslaget ha någon negativ påverkan på naturreservatet eller vad gäller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
4.2.5. Påverkan på miljökvalitetsmål

Miljöbedömningen av länsplanen har avgränsats till att beskriva hur ett genomförande av
planen påverkar de fyra miljökvalitetsmål som bedöms beröras av ett genomförande av planens förslag, se Tabell 2. I bilaga 1 redovisas hur avgränsningen är gjord samt vilka av miljöbedömningens olika miljöaspekter som berör respektive mål.
Tabell 2. Nationella miljökvalitetsmål, bedömning av måluppfyllelse.
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv till avgränsning
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Transporter står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser både nationellt och regionalt. De åtgärder som föreslås i länsplanen bedöms ge en viss förbättring i form av minskade utsläpp av koldioxid.
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Förbättringar i kollektivtrafik och
gång- och cykelstråk möjliggör för fler personer att avstå bilanvändning.
Planen bedöms bidra till måluppfyllelse, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gång- och cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet.
Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på måluppfyllelsen. De i planen föreslagna åtgärderna
medför markintrång, men påverkan på naturmiljön bedöms som mycket liten eftersom åtgärderna
vidtas i anslutning till befintliga vägar.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

4.2.6. Påverkan på transportpolitiska mål

Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet och vara jämställt. Länstransportplanens fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och ökad andel gång- och cykeltrafik strävar åt det hållet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Även här ligger såväl länstransportplanens åtgärdsområden som de namngivna åtgärderna i linje med målet.
Påverkan på riksdagens klimatmål för transportsektorn (som är ett etappmål kopplat till
hänsynsmålet) är mer svårbedömd eftersom länstrasportplanen innehåller relativt små åtgärder.
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5. Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas. MKB:n har
översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte uppkommer som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå, i samband med fortsatt planering och projektering av enskilda objekt/åtgärder, exempelvis i åtgärdsvalsstudier, vägplaner, detaljplaner och tillståndsärenden. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp förändringar som kan
kopplas till genomförda åtgärder.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.
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BILAGA 1 Avgränsning av mål och aspekter
Bedömningsgrunderna - miljöaspekter, delaspekter och preciseringar- är hämtade ur Trafikverkets rapport 2021:119 Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

KLIMAT

Klimatpåverkan
- Trafikens klimatpåverkan
- Planering för ett
transporteffektivt
samhälle
- Infrastrukturhållningens klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd
miljö

Koldioxidutsläpp från den förändrade
trafik som uppstår genom investering i
olika transportsätt.

Ja

Vägtransporterna står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser.

Förändrat transportarbete på grund av
länstransportplanen.
I vilken mån planen bidrar till elektrifiering av transportsystemet.
Hur åtgärderna passar in i ett transporteffektivt samhälle.
Klimatpåverkan från byggande, drift
och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur.

29 (35)

Prioriteringarna i länsplanen påverkar den
relativa attraktiviteten för olika trafikslag,
bil, kollektivtrafik resp. gång/cykel och
kan därmed påverka valet av färdmedel.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

LANDSKAP

LANDSKAP

God bebyggd
miljö
Ett rikt växtoch djurliv

Landskapets skala, struktur och visuella
karaktär.
Infrastrukturens barriäreffekter och
mortalitet (säkra passager för djur).

Ja

Länstransportplanens åtgärder skulle kunna
inverka på landskapsbilden.
Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Vägkanterna
på Gotland har ett rikt växtliv och sköts
med en sådan inriktning.

NATURMILJÖ

Ja

Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).

Gotland har också många rödlistade växtoch djurarter och svampar. Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan
på en strategisk nivå och påverkas även av
smärre utbyggnader, exempelvis cykelvägar.

Intrång och störning (motverka, kompensera).
Invasiva arter (begränsa och bekämpa).

De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte berörda miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker eller Levande skogar i nämnvärd omfattning.
KULTURMILJÖ

Ej relevant,
aspekten har avgränsats bort.

Ej relevant, denna miljöaspekt har avgränsats
bort.
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sådan omfattning att aspekten kan anses
som betydande.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

HÄLSA
- Buller och
vibrationer
- Trafiksäkerhet
- Fysisk aktivitet

God bebyggd
miljö

Emissioner av trafikbuller från väg- och Ja
järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och
järnvägstrafik.

BEFOLKNING

Hanteras
i MKB

Risker för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet, risk för singelolyckor till
följ av ökad cykling, risk för olyckor
bland gående samt risk för suicid.

God bebyggd
miljö

Möjligheterna att få motion både genom cykling och gång och genom att
använda kollektivtrafik (som genererar
cykel- och gångtrafik).
Möjligheter för barn att säkert förflytta
sig på egen hand.

Ja

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och
behov.
Möjlighet att resa med cykel och till
fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik.
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Motiv till avgränsning

Åtgärderna i länstransportplanen påverkar
trafiken i tätorter, där den största påverkan
från höga ekvivalentnivåer finns.
Trafikolyckor är en bidragande orsak till
spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Åtgärderna i länstransportplanen syftar i flera fall till att förbättra
trafiksäkerheten, såväl för biltrafikanter som
för oskyddade trafikanter.
Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik har betydelse för den fysiska aktiviteten i transportsystemet.
Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar tillgängligheten till olika
transportslag och kan därmed även påverka
på vilket sätt befolkningen väljer att transportera sig.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

LUFT

Frisk luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar (kväveoxid och partiklar).

Ja

Transporterna står för en hög andel av
de svenska utsläppen till luft.

Halter av luftföroreningar i utomhusluft
(kvävedioxid och partiklar PM10).
Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.

HUSHÅLLNING AV
NATURRESURSER

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ett rikt växtoch djurliv,
God bebyggd
miljö

Ianspråktagande av eller påverkan på
områden utpekade med stöd av 7 kap.
miljöbalken eller riksintressen enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken.

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ej relevant,
dessa preciseringar har avgränsats bort.

Material, massor, energi och råvaror, vil- Nej
ket preciseras till resursanvändning och
resurseffektivitet.
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
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Ja

Åtgärder som ingår i länsplanen kan påverka trafiken samt val av färdmedel och
därmed påverka halterna av NOx och partiklar i tätort. Påverkan på de totala emissionerna i transportsystemet är små. Eftersom det är i tätort som det finns en problematik är det relevant att avgränsa till påverkan i tätort.
Infrastrukturutbyggnad innebär oftast att
ny mark tas i anspråk. De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten
av befintlig infrastruktur men berör i vissa
fall sådana områden som avses i preciseringen av miljöaspekten. MKB:n har avgränsats till påverkan på riksintressen och
naturreservat.
Det som dessa preciseringar tar upp hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma specifika objekts påverkan.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastrukturplan för Gotland 2022 - 2033

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

HUSHÅLLNING AV
NATURRESURSER

MARK, VATTEN, JORD

Ej relevant,
Ej relevant, dessa miljöaspekter har avgränsats Nej
aspekten har av- bort.
gränsats bort.

Motiv till avgränsning

Dessa miljöaspekter hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma
påverkan av specifika objekt.
Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen samt gödande ämnen (luftburet kväve). Den nationella vägtrafiken har
dock en marginell påverkan på försurningen av mark och vatten samt på övergödning. Den försurning som sker nu är
främst relaterad till markanvändning och
utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten. Utsläpp av kväve sker främst från
jordbruk och enskilda avlopp.
De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten av befintlig infrastruktur och bedöms inte beröra odlingslandskapet beröras i sådan omfattning att
aspekten Mark kan anses som betydande.
Inte heller bedöms hav, sjöar och vattendrag beröras i sådan omfattning att
aspekten Vatten kan anses som betydande.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

BILAGA 2 Miljöpåverkan namngivna åtgärder
Miljöpåverkan för de namngivna åtgärderna bedöms med +, 0 och - för respektive miljöaspekt. Ett + innebär att åtgärden bedöms bidra positivt till miljöaspekten, 0 innebär att åtgärdens totala miljöpåverkan bedöms vara försumbar (varken positiv eller negativ) och - innebär att åtgärden bedöms ha en negativ miljöpåverkan.
Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap
Naturmiljö

0

Hälsa

+

Befolkning

+

Luft

0
0

Hushållning med
naturresurser (Områ-

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Klintehamn korsningsåtgärd
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång- och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i
varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över
väg 140, norr om korsningen och över Verkstadsgatan.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Ingen påverkan.
0

den utpekade med stöd
av 7 kap. MB och riksintressen enligt 3 eller
4 kap. MB)

Nollalternativet

-

Projektet angränsar till område för riksintresse för
naturvård ”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Åtgärden bedöms inte påverka riksintresset eller naturmiljön negativt.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister, vilket kan bidra
till ökad fysisk aktivitet. Trafiksäkerheten ökar för
samtliga trafikslag, risken för allvarliga olyckor
minskar.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister.
Ingen påverkan.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm” men bedöms inte
påverka riksintressets värden.
Trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående
och cyklister mellan hamnområdet och Klintehamns centrum förblir oförändrade och alltså något sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.

34 (35)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Visborg, cirkulationsplats

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

Naturmiljö

Hälsa

Befolkning

Ärendenr RS 2020/1714 Datum Remissversion 210923

Luft

Hushållning med
naturresurser
Nollalternativet

Visborg, cirkulationsplats
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång- och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats inklusive anläggande av en planskild passage för gående och cyklister. Syftet är även att förbättra
framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen
Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Åtgärderna medför markintrång vilket kan bidra
negativt till landskapets karaktär. Påverkan kan
dock ses som relativt liten då området redan är exploaterat.
(-)
Åtgärden innebär en risk att skyddsklassade träd
påverkas.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna” men bedöms inte påverka naturreservatet.
Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och
+
trygghet i transportsystemet. Förutsättningarna att
gå eller cykla till Visborg förbättras. Genom att
gynna fotgängare och cyklister bedöms åtgärden
bidra positivt till fysisk aktivitet.
Den föreslagna planskilda gång- och cykelpassagen
+
bedöms öka möjligheterna att ta sig med cykel
mellan centrala Visby och Visborg. Tillsammans
med gång- och cykelöverfarten bedöms den även
bidra positivt till barn och ungas mobilitet mellan
målpunkter i Visby och Visborg. Åtgärden bedöms
även gynna äldres och personer med funktionshinders möjligheter att röra sig i transportsystemet.
Åtgärden bedöms inte påverka transportsystemets
0
emissioner. Borttagning av trafiksignal kan leda till
jämnare körmönster, men cirkulationsplatsen tillför ett hinder och eventuella inbromsningar.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
0
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”, men bedöms inte påverka naturreservatet.
Trafiksäkerheten och möjligheten att gå och cykla i
transportsystemet förblir oförändrade och alltså
sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Ärende RS 2020/1714
27 oktober 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Enligt sändlista

Remiss. Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Gotlands län 2022–2033
Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
Regionstyrelsen har beslutat att remittera planförslaget. Härmed inbjuds
berörda myndigheter, organisationer och andra intresserade att yttra sig över
och lämna synpunkter på förslaget till länsplan.
Remissmaterialet finns på gotland.se
Remissvar lämnas senast 2022-01-31 till registrator-rs@gotland.se eller RS
registrator, Region Gotland, 621 81 Visby. Märk svaret med diarienummer RS
2020/1714.
Efter remisstiden behandlas planförslaget i regionstyrelsen. Senast 30 april ska
remitterad och sammanställd länsplan lämnas till regeringen. Därefter beslutar
regeringen om definitiva ekonomiska ramar. Slutligen ska planen fastställas i
regionfullmäktige.
Upplysningar lämnas av Lena Johansson, på telefon 0498-269316 eller
mejladress lena.johansson@gotland.se.
Med vänlig hälsning

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Sändlista remiss Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022 – 2033
RS 2020/1714

Air Gotland
BRA flyg
Cykelfrämjandet
Destination Gotland
Energimyndigheten
Företagarna Gotland
Gotlands Botaniska Förening
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotland Grönt Centrum
Gotlands Ornitologiska Förening
Gotlands studentkår Rindi
GUBIS
Hela Sverige ska leva Gotland
LO-distriktet Gotland
LRF Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen Gotland
Naturvårdsverket
NTF Gotland
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Pensionärsrådet Region Gotland
Polismyndigheten
Region Kalmar län
Region Stockholm
RF-SISU Gotland
SACO Gotland
SAS
Sjöfartsverket
Svenskt Näringsliv
Sveriges åkeriföretag
TCO Gotland
Tillgänglighetsrådet Region Gotland
Tillväxt Gotland
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Uppsala Universitet Campus Gotland
Visby Airport Swedavia
Östsvenska Handelskammaren

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 262

Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

RS 2020/1714

Arbetsutskottets beslut


Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2022. Då ska de vara
remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive
länsplan. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 28 oktober 2021 till
31 januari 2022. Förslag till sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i
februari/mars 2022.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till
statliga åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent.
Förslaget innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det
statliga vägnätet respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder
på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering
finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Två större objekt föreslås i planen:
Klintehamn korsningsåtgärd och Visborg, cirkulationsplats. Till länsplanen bifogas
en miljökonsekvensbeskrivning.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur ska lämnas till regeringskansliet,
remitterad och sammanställd, 30 april 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
länsplanen bör skickas till remittenter i bilagd sändlista med en sista svarsdag 31
januari 2022.
forts

5 (31)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 262 forts
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår vissa redaktionella ändringar i Länsplanen och att en ny
version bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Claes Nysell (L) föreslår att politiska partier läggs med i remisslistan.
Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Infrastrukturdepartementet, 2021-06-23.
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 263

Almedalsveckan 2022 - schema och
fördelning av dagar

RS 2021/1355

Arbetsutskottets beslut


Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslut togs av regionstyrelsen i februari i år att från och med 2022 är Almedalsveckan
en femdagars vecka med totalt tio halvdagar att fördela mellan för partierna.
Det parti som inleder dagen har tillgång till den del av Almedalen som är närmast
scenen inklusive scen fram till klockan 14.00. Deras partiledartal/dagtalet hålls från
scenen klockan 13.00. Det parti som avslutar dagen får tillträde till området inklusive
scenen från klockan 15.00. Deras partiledartal/kvällstalet hålls klockan 19.00.
Under Almedalsveckans första halvdag, som för 2022 är söndagen den 3 juli fram till
klockan 14.00, samt under veckans sista halvdag, som är torsdagen den 7 juli från
klockan 15.00, disponeras området och scenen av Region Gotland i sin roll som
arrangör och värd för invigning och avslutningsaktiviteter.
Fördelning av halvdagar mellan partierna baseras (texten nedan byts ut när förslag
finns):
På det beslutade schemat för innevarande mandatperiod alternativt utifrån hur
dagarna fördelades 2021 med utgångspunkt att inget parti ska få samma del av dagen
två år i rad.
Förslag på fördelning av halvdagar har lyfts till riksdagspartiernas projektledare och
enligt gällande beslutsordning tar Almedalsrådet fram beslutsunderlag för vilken
turordning som ska gälla för beslut i Regionstyrelsen.
Att överlåta Almedalsveckans första halvdag till Region Gotland innebär att denna
halvdag kan vikas till invigningsevenemang utan att inkräkta på partiernas halvdagar.
Samma resonemang gäller för den halvdag som avslutar Almedalsveckan 2022, som
då kan disponeras av Region Gotland för olika avslutningsaktiviteter utan att inkräkta
menligt på något partis halvdag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 263 forts
Det finns redan nu andra aktiviteter i Almedalen, exempelvis Idrottens dag och
Mångfaldsparaden. Med halvdagar i början och i slutet som inte disponeras av ett
parti kan dessa två aktiviteter även fortsättningsvis arrangeras i Almedalsparken.
Även en avslutningsaktivitet kan genomföras på Almedalens scen utan att det
påverkar partierna.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande då ärendet ska behandlas i Almedalrådet nästa vecka.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1950
9 juni 2021

Patrik Pettersson
Anna Derwinger Hallberg

Regionstyrelsen

Uppdrag om att låta utreda överförmyndarverksamheten
Förslag till beslut

•

Ärendet avslutas.

Ärendet

Överförmyndarnämnden hade hemställt om en översyn av frågan om organisering av
dess verksamhet i nämndform eller med en överförmyndare. Sedan utredningen
påbörjats med intervjuer av förtroendevalda och personal, kom betänkandet Gode
män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). I betänkandet har föreslagits att
överförmyndarnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen från och med
den 1 januari 2027.1
Även om remissbehandling med mera återstår för betänkandet, får det hållas för
troligt att förslaget om nämndform kommer att vinna lagstiftarens gehör. Med
hänsyn härtill är det inte längre ändamålsenligt att nu utreda alternativet med en
överförmyndare. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att det här ärendet
avslutas. Skulle det ändå visa sig att lagstiftaren inte inskränker självstyret beträffande
organisationsform, kan givetvis en ny översyn inledas.
Avslutningsvis kan nämnas att frågan om huruvida små nämnder i syfte att frigöra
resurser för kärnverksamheten skulle kunna befrias från en del moment i regionens
styrning och uppföljning har uppmärksammats och påtalats för berörda.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens beslut den 1 december 2020, § 6
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden

1 Se t.ex. https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare-en-oversyn-sou-2021-36.pdf s. 529.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Överförmyndarnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-12-01

ÖFN § 6

angående uppdrag att utreda
Överförmyndare

ÖFN 2020/105

Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att ge regionstyrelsen ( genom dess förvaltning) i
uppdrag att utreda huruvida överförmyndarverksamheten fortsättningsvis ska styras
av en nämnd ( som idag) eller om den ska styras av en överförmyndare, antingen
politiskt tillsatt eller en tjänstepersonal
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och
gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda
insatser. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av
föräldrabalken.
En kommun kan besluta att det ska finnas en överförmyndarnämnd i stället för en
överförmyndare. Flera kommuner kan också samverka genom att inrätta en
gemensam överförmyndarnämnd. Enligt information från SKR ( statens kommuner
och regioner) har ca 80 kommuner i Sverige i dagsläget en överförmyndare. Sedan 1
januari 2007 har Region Gotland en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre
ledamöter med tre ersättare och väljs av regionfullmäktige.
Överförmyndarnämndens kansli består av fyra handläggare som också har till uppgift
att sköta allt nämndarbete. Kansliet har under flera år lidit av en konstant resursbrist
samt svårigheter att rekrytera ställföreträdare. Detta beror i huvudsak på en stadigt
ökande ärendeinströmning där behovet hos en åldrande befolkning ska tillgodoses
med ett otillräckligt antal ställföreträdare. Samtidigt sker en ökning av ärenden av en
mer komplex natur där framförallt unga människor med psykiatriska diagnoser har
ringa möjligheter att erhålla en kompetent ställföreträdare. Svårigheten att rekrytera
ställföreträdare hänger delvis samman med att det idag krävs alltmer kompetens för
att klara av ställföreträdarskapet men också på att det är allt svårare att få medborgare
att ägna sig åt ideellt arbete. Utifrån dessa förutsättningar har det förhållandevis
omfattande administrativa arbetet som en nämnd kräver blivit en allt större börda för
kansliet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Överförmyndarnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-12-01

Vidare kan man konstatera att flertalet av de beslut som nämnden har att fatta inte i
egentlig mening rör frågor som är aktuella inom politiken och samhällsdebatten.
Beslut som handlar om att bevilja uttag av medel för viss användning eller beslut om
att vitesförelägga personer som är sena med sina årsräkningar är snarare frågor som
generellt kan hänföras till ordinär myndighetsutövning.
Mot bakgrund av ovanstående finns det därför anledning att åter analysera hur
överförmyndarverksamheten bör vara organiserad.

Skickas till
Regionstyrelsen ( RS)
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 264

Uppdrag om att låta utreda överförmyndarverksamheten

RS 2020/1950

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Ärendet avslutas.

Överförmyndarnämnden hade hemställt om en översyn av frågan om organisering av
dess verksamhet i nämndform eller med en överförmyndare. Sedan utredningen
påbörjats med intervjuer av förtroendevalda och personal, kom betänkandet Gode
män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). I betänkandet har föreslagits att
överförmyndarnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen från och med
den 1 januari 2027.
Även om remissbehandling med mera återstår för betänkandet, får det hållas för
troligt att förslaget om nämndform kommer att vinna lagstiftarens gehör. Med
hänsyn härtill är det inte längre ändamålsenligt att nu utreda alternativet med en
överförmyndare. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att det här ärendet
avslutas. Skulle det ändå visa sig att lagstiftaren inte inskränker självstyret beträffande
organisationsform, kan givetvis en ny översyn inledas.
Avslutningsvis kan nämnas att frågan om huruvida små nämnder i syfte att frigöra
resurser för kärnverksamheten skulle kunna befrias från en del moment i regionens
styrning och uppföljning har uppmärksammats och påtalats för berörda.
Ärendets behandling under mötet

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

Överförmyndarnämnden 2020-12-01, § 6
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1171
27 september 2021

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av
uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet 2017”
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas som svar till regionens
revisorer.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga uppdrag och ansvar gällande
hantering av studieförbund samt tydliggöra resursbehoven. Uppdraget skall redovisas
till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har KPMG fått i
uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och
fritidsverksamhet 2017”. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa
upp verkställighet och effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att
avveckla kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Målet
med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda
förutsättningar till framtida utveckling.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Det råder delade meningar
avseende huruvida området synliggörs mer nu i den nya organisationen samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till
studieförbunden är tillräckligt tydlig. Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges
organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen:


Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.



Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.
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Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens
arbete och uppdrag

Region Gotlands revisorer har begärt regionstyrelsens svar på de åtgärder som
föreslås i uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”,
Revisionsrapport Region Gotland (KPMG).
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges att förtydliga uppdrag och
ansvar gällande studieförbunden till budgetberedningen 2022. Gällande utvärdering
av kultur- och fritisberedningens arbete och uppdrag hänvisas till tidigare beredning
och ärende i frågan RS 2020/860 då en avveckling av dagens kultur- och
fritidsberedning föreslogs. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och
fritidsberedningen behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt
instruktionen.
Regionstyrelseförvaltningen vill även komplettera de efterfrågade yttrandena gällande
ekonomi och administration. Förvaltningen vill förtydliga att inga beslut om ändrad
besparingsnivå gällande Kultur och Fritid har gjorts, 15 mnkr var uppdraget över tid
och organisationsförändringen skulle nå 5 mnkr av dessa. Resterade besparing har
tagits i andra former. Gällande administration ser förvaltningen fortsatt behov av
stöd och kommer kartlägga och göra insatser där det behövs.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands förtroendevalda revisorer har uppdragit åt KPMG att genomföra
en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”.
Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och
effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01.
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda
förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att
kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre
förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter
avseende ekonomi, organisation, personal och verksamhet.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Personalminskningen
genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i kommande
budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. De identifierade aktiviteter
som var viktiga för att nå framgång har med något undantag genomförts. Det råder
delade meningar avseende huruvida frågor kopplade till kultur- och
fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen, eller inte samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till
studieförbunden är tillräckligt tydlig eller ej. Inom ärende- och arkiveringsarbetet
uppges organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt eftersom
nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i ny förvaltning. Kompetens kring
kultur- och fritids hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi uppges också
ha försvunnit.
KPMG:s rekommendationer till Regionstyrelsen är tre:
1. Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.
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2. Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.
3. Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens
arbete och uppdrag.
Revisionerna önskar vidare svar senast den 30 oktober 2021 om vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen lämnar yttrande kring rekommendationerna nedan.
Rekommendation 1

Tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
I september 2017 fastslog Regionfullmäktige (2017-09-25, § 117, ) roll- och
ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden. Ansvaret övergick till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen har sedan beslutet fört en
nära dialog med mottagande förvaltning och studieförbunden för att tydliggöra samt
hitta former för utveckling. Beslutet från 2017 uppfattas olika inom förvaltningarna
och en otydlighet återfinns kring vad beslutet innebär. Därför föreslår
Regionstyrelseförvaltningen att ett uppdrag ges till förvaltningen där förtydligande
görs kring uppdrag, ansvar samt vilka resurser som eventuellt krävs. Detta uppdrag
föreslås återrapporteras till budgetberedningen 2022 och behöver göras i samverkan
med Utbildningsförvaltningen som idag är ansvarig för arbetet kring
studieförbunden.
Rekommendation 2

I samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Regionstyrelseförvaltningen yttrande
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande inför eventuella kommande
omorganisationer.
Rekommendation 3

Inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
Regionstyrelseförvaltningen fick vid Regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen (RS 2020/860). En avveckling av dagens kultur- och
fritidsberedning föreslogs samt att ärendeberedningen borde ske inom ramen för
RSAU och REGU. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen
behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen (RS 200617,
§ 180). Regionstyrelseförvaltningen fick då även i uppdrag att arbeta in
ärendehantering och göra en översyn av instruktionen, vilket därefter har skett.
Regionstyrelseförvaltningen hänvisar därmed till genomförd beredning i nämnt
ärende och bedömer att ytterligare hantering i ärendet inte behöver ske.
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Övrigt

Utöver dessa tre områden vill Regionstyrelseförvaltningen kommentera ytterligare två
områden i rapporten: Ekonomi samt ärendehantering och kommunikation.
Ekonomi

Gällande ekonomi står i rapporten att uppdraget ursprungligen var att spara 15 mnkr
under åren 2017–2019 och att den totala direkta besparingen efter tillkommande
tjänster förväntades bli omkring 5 mnkr. KPMG skriver därefter att besparingskravet
om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr samt att de har svårt att
följa beslutsvägarna.
Regionstyrelseförvaltningen vill härmed förtydliga att det totala besparingskravet var
15 mnkr enligt nämndsbeslut; att organisationsförändringen förväntades spara 5
mnkr och övriga 10 mnkr skulle ske genom ytterligare besparingar. Besparingskravet
har därmed inte förändrats över tid. Samtliga besparingar, totalt 15 mnkr, har
genomförts. Ytterligare besparingskrav har dessutom ålagts KFA både 2020 och
2021, vilket bland annat har påverkat bemanningen. Fortsatt verksamhetsutveckling
har finansierats genom omprioriteringar inom ram.
Ärendehantering och kommunikation

Gällande ärendehantering och kommunikation vill Regionstyrelseförvaltningen
tydliggöra att organisationsförändringen i rapporten uppges ha inneburit en negativ
effekt på grund av kompetenstapp och kapacitetsbrist. Den förstärkning med 0,5
tjänst för kommunikation som tillkom i omorganisationen tillgodogjorde inte Kulturoch fritidsavdelningens behov fullt ut. Tack vare förtydligande kring 0,5 tjänst
kommunikation med uppdrag att specifikt arbeta och stötta kultur och fritid från och
med juni 2021, har dock nya möjligheter för kommunikationsarbetet uppstått.
Gällande kompetensförlusten kring exempelvis ärendehantering, administration och
arkivering behöver ytterligare kartläggningar och insatser göras, något som
förvaltningen avser göra i löpande verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse den 22 september 2021 med bilagd revisionsrapport.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
Förvaltningsledningsgruppen
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1

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet
med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Granskningen har inte tagit hänsyn till eventuella andra
effekter med anledning av ett annat beslut, eller pågående utredningar inom kultur- och
fritidsverksamheten.
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter avseende ekonomi, organisation,
personal och verksamhet.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till;
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Initialt genomfördes organisationsförändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Enligt intervjusvar har en
fördjupad dialog förts över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring roll- och
ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har koppling till den förändrade organisationen.
I samband med granskningen har det vid ett flertal tillfällen uttalats ”att beslutet om Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017 inte var ”rätt” för verksamheten”. Det råder fortfarande delade meningar om vilka effekter och eventuella konsekvenser som kommit av
beslutet. I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida
frågor kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen, eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor
gällande kultur och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad
till regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, medan andra upplever att
kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
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Det är vår bedömning att det råder delade meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller
ej. Vi bedömer att det är viktigt att regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta, tillika
övriga regler för bidrag till föreningar i region, bör föreslås till regionfullmäktige för beslut.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya förvaltning.
Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen överstiger den
förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även kompetens kring kultur- och fritids
hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår bedömning viktigt
att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

— tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

— inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
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Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov inom Region Gotland. Med anledning av detta fick ledningskontoret i uppdrag av
regionstyrelsen, att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten. Den nya organisationen
syftade att så långt som möjligt bevara de värden som fastslagits av Region Gotland.
Utredningen fick namnet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Uppdraget innebar att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders åtaganden,
samt pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget var ursprungligen att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. För vidare detaljer se kap. 3.3 Effekter för ekonomin.
I samband med utredningen gjordes en fördjupad analys avseende områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet samt ärendehantering, kansli och stab.
Genomförandeplan
I samband med den fördjupade analysen av kultur- och fritidsnämndens tidigare verksamheter påbörjades arbetet med en genomförandeplan avseende organisationsförändringen. Planen hade sin grund i:

—
—
—
—
—
—

Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
Samtliga inkomna remissvar
Dialog med samtliga berörda förvaltningar
Dialog med Gotlands idrottsförbund
Dialog med Gotlands kulturinstitutioner
Dialog med fackliga organisationer

Genomförandeplanen presenterades för regionstyrelsen vid sammanträdet den 31 augusti 2017 (RS §185).
Organisationsförändringar
I samband presentation av genomförandeplanen föreslog regionstyrelseförvaltning
även följande organisationsförändring i regionfullmäktige:

— Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska svara för
-

Ungdomsverksamheten
Handläggning av bidrag till studieförbund

— Regionstyrelsen ska svara för
-

Kulturverksamhet
Folk- och länsbiblioteksverksamhet, enligt bibliotekslagen
Fritidsverksamhet
Handläggning av tillstånds- och registreringansökningar enligt lotterilagstiftningen
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-

Budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen

— Konsumentvägledningsverksamheten ska upphöra
Beslut om att avveckla kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen, föreslagen genomförandeplan samt organisationsförändringar fattades i regionfullmäktige den 25 september 2017 (RF §117). Beslutad tidplan för ny organisation att gälla, var 2018-01-01.
Mål för organisationsförändringen
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen.

2.1

Syfte
Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Inom ramen för det övergripande syftet belyses följande:

— Effekter avseende
-

2.2

-

Ekonomi
Organisation

Personal
Verksamhet

Avgränsning
Den uppföljande granskningen redovisar vad som hänt från 2018-01-01, när organisationsförändringen trädde i kraft fram till nuläge, våren 2021. Den omfattar de aktiviteter
och effekter som kommit av regionfullmäktiges beslut i september 2017.
Den uppföljande granskningen omfattar inte andra pågående eller avslutade organisationsförändringar.

2.3

Ansvarig nämnd/styrelse
Den uppföljande granskningen avser regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2.4

Metod
Den uppföljande granskningen genomförs främst genom dokumentstudier, samt intervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. Granskningen har genomförts av Mats Lundberg, certifierad kommunal yrkesrevisor och Anna
Hammarsten, granskare.
De tjänstepersoner och förtroendevalda som kontaktats och som återkopplat till KPMG
har även givits möjlighet att faktakontrollera den uppföljande granskningen.

5
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”
2021-06-17

3

Resultat av den uppföljande granskningen

3.1

Effekter för den politiska styrningen
Iakttagelser
Regionstyrelsen

Uppföljningen visar att den politiska styrningen utarbetades efter det att den organisatoriska inriktningen fastslogs.
Under hösten 2017 beslutade regionstyrelsen om tillsättning av ett politiskt beredningsorgan, kultur- och fritidsberedningen (KFB). Riktlinjer för beredningen utarbetades och
beslutades av styrelsen i februari 2018. I dessa framgår bland annat att beredningen ska
avlasta regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU 1) bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde. Regionstyrelsen anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB. För ärenden som KFB berett gäller som huvudregel att
samma ärende inte också ska beredas av utskottet. Förslag och mötesanteckningar ska
dokumenteras i regionens diariesystem. Kultur- och fritidsberedningen har inte beslutanderätt.
Regionstyrelsen beslutade att revidera delegationsordningen från och med 1 januari
2018.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Enligt intervjuade har regionfullmäktiges beslut om att lägga ned kultur- och fritidsnämnden inte resulterat i någon förändring avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska styrning. Enligt uppgift resulterade beslutet i en organisationsförändring
(läs mer kap. 3.2. Effekter på organisationen), som inte hade påverkan på den politiska
styrningen i nämnden.
Effekter för den politiska styrningen och nuläge

I uppföljningen framgår att en del intervjuade upplever styrningen avseende kultur- och
fritid som otydlig, i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen (REGU 2
och RSAU).
Det har även framkommit att det inte fanns tillgängliga personalresurser, med avseende
på administratörer, vid övergången från tidigare kultur- och fritidsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen, något som över tid uppges ha fått prioriteras om. Vid uppföljningstillfället får exempelvis KFB stöd av nämndsekreteraren i hantering och genomförande
av ärenden.
I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida frågor
kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen,
eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor gällande kultur
och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad till
1
2

RSAU – Regionstyrelsens arbetsutskott
REGU – Regionala utvecklingsutskottet
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regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten. Medan andra upplever att kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
Delegationsordningen revideras enligt uppgift löpande och delegationsnivån för ansvarig
chef har anpassats och justerats efter övertagandet av organisationen.

Bedömning
Utifrån den förändrade politiska styrningen kan vi konstatera att det råder delade meningar kring om kultur- och fritidsfrågor fått mer eller mindre synlig närvaro i debatten
och samhället efter regionfullmäktiges beslut om att avveckla tidigare kultur- och fritidsnämnd och dess förvaltning.
Organisationen med en kultur- och fritidsberedning (KFB) utan beslutsrätt upplevs av en
del intervjuade som otydlig i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen
(REGU och RSAU). Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas
av KFB. I nuvarande beredning är ordföranden, ledamot i regionstyrelsen och två ledamöter, ledamot och ersättare i regionstyrelsen – övriga ledamöter och ersättare, saknar
uppdrag inom regionstyrelsen. Alltså majoriteten av ledamöterna i beredningen saknar
möjlighet till helhetsbild över regionstyrelsens ansvarsområde – risk finns då att de frågor
som kommer till beredningen blir bedömda utifrån enbart området ”kultur och fritid” och
inte sätts in i ett större sammanhang.
En otydlig organisation kring kultur- och fritidsfrågor – KFB i förhållande till RS och RSAU
ger utrymme för ”utspel” i frågor utanför den beslutade organisationen. Frågor som ex.vis
nytt inomhusbad och ny ishall återkommer i media där olika företrädare inom politiken
och förvaltningen uttalar sig. Dessa två exempel finns inte upptagna i regionens flerårsbudget.
Beredningens uppdrag och arbete bör utvärderas – lämpligt inför kommande mandatperiod.

3.2

Effekter för organisationen
Iakttagelser
Övergripande organisationsförändringar

Regionstyrelsen
Från 1 januari 2018 bildades en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen, avdelning Kultur- och fritid. En avdelningschef tillsattes, som tillika är regionen kultur- och fritidschef.
Enligt tidigare beslutad struktur, ansvarar en avdelning inom regionstyrelseförvaltningen
för att inom sitt område leda, styra och samordna genom att strategiskt planera, initiera
och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen, samt i förekommande fall även erbjuda service.
Till avdelningschefens stöd skapades en linjeorganisation med tre enheter ledda av enhetschefer. Enhterna som skapades 2018 var:
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— Fritid, med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
— Almedalsbiblioteket, med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med Uppsala
Universitet. Här placerades även ansvaret för taltidningen.

— Bibliotek, med ansvar för övriga bibliotek.
Enheterna syftade till att leda såväl operativ verksamhet, som långsiktig utveckling. Till
det övergripande strategiska arbetet kopplades två strateger med inriktning kultur- och
fritid. Direkt underställda avdelningschefen lades också tjänster av mer utvecklande och
samordnande karaktär. För detaljerad beskrivning av de tjänstepersoner som 2018 var
underställda avdelningschefen se ”Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsverksamheten föreslogs överföras till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF), och där inordnas som en enhet i avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Förändringen
genomfördes 1 januari 2018, men påbörjades i praktiken under hösten 2017 med deltagande planering av detaljorganisation, samt verksamhetsplanering för 2018. Verksamhetsförflyttning i system och budget genomfördes vid årsskiftet 2017/2018.
För att förtydliga bidragsverksamheten föreslogs även att ansvaret för bidrag till studieförbund skulle lyftas in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beslutet genomfördes 1 januari 2018.
Effekter av de övergripande organisationsförändringarna och nuläge

Regionstyrelsen
Initialt genomfördes förändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Totalt sett har inga tjänsteutrymmen
ökat eller tillförts, utan har omfördelats utifrån behov. Avdelningen har minskat antalet
medarbetare till följd av effektiviseringar, såväl utifrån besparingskrav som löpande effektiviseringar.
Tidigt efter organisationsförändringen sågs att antalet direktrapporterande till avdelningschefen på Kultur och fritidsavdelningen var stort och att uppdraget blev svårt att
genomföra. Detta har över tid förändrats. Inom avdelningen har även följande större förändringar genomförts:

— Inom biblioteksverksamheten har de två enheterna, Almedalsbibliotek och Bibliotek,
sammanslagits till en vid namn Biblioteken på Gotland. Här finns nu enhetschef och
biträdande enhetschef. Brister i implementering vid förändringar av organisation och
uppdrag har iakttagits.

— Inom kulturverksamheten har rollen strateg delats upp. Det administrativa ansvaret
för strategen, gällande kultursamverkansmodellen har sammanslagits med assistenten och därmed skapat en ny roll som verksamhetscontroller. Det strategiska uppdraget i strategirollen har sammanslagit med en ny roll som enhetschef Kultur. Den
nya enheten, Kultur, omfattar samtliga roller inom kultur; kulturutvecklare, kultursamordnare, danskonsulent och medarbetare vid Film Gotland. Dessa roller rapporterade
tidigare direkt till avdelningschefen.
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— Inom fritidsverksamheten har flera roller definierats om och vid vakanser har organisationen setts över, vilket möjliggjort att driftsledarrollerna inom vaktmästeriet har
gjorts om och en tillsättning av verksamhetsledare har skapats.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Avvecklingen av kultur och fritidsförvaltningen innebar bland annat att tjänsten avdelningschef försvann. Avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen finansierades med 50% från ungdomsenheten och 50% från kultur. Ungdomsenheten fick med
anledning av detta en minskad ram. Idag är organisationen enligt intervjuade mer slimmad med en chef istället för tidigare två och en halv (två enhetschefer och en avdelningschef).
I den tidigare organisationen tillhandahölls administrativt stöd, som inte flyttades över till
UAF vid omorganisationen. Det har, enligt intervjuade, idag resulterat i en tillsättning av
ett administrativt stöd motsvarande 50%. Detta har gjorts inom nämndens befintliga budgetram.
Bidrag till studieförbund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har haft ansvaret för handläggningen
av bidrag till studieförbunden på Gotland sedan kultur- och fritidsnämnden avvecklades.
Det har enligt en del intervjuade funnits en viss otydlighet i ansvaret och innebörden av
handläggningen, vilket resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Studieförbundens
kapacitet och kompetens har, enligt en uppfattning, inte fullt ut kommit till sin rätt i den
nya organisationen. Samarbetet med UAF fungerar enligt uppgift likadant oavsett organisationstillhörighet. Utifrån inkomna avstämningar framgår uppfattningen om att uppdraget avseende studieförbunden kan tolkas ur olika perspektiv. Nedan redogörs de två
perspektiven.
1. Att GVN/UAF endast har det kamerala uppdraget, det vill säga ombesörja utbetalningen av bidrag till studieförbund.
2. Att GVN/UAF har såväl det kamerala som det uppföljande uppdraget gentemot studieförbunden utifrån deras bildningsverksamhet. Detta innebär enligt intervjuade ett
parallellt spår till det som avdelningen Kultur och fritid på RSF har, beträffande uppdraget riktat mot studieförbundens kulturverksamhet.
Enligt intervjusvar har en fördjupad dialog förts över tid mellan UAF och regionstyrelseförvaltningen för att förtydliga syftet med förändringen och roll- och ansvarsfördelningen
inom verksamhetsområdet. Samverkan sker dels i dialogmöten med studieförbund, delvis då kultur- och fritidsavdelningen genomför utbetalning av stöden via det system som
finns inom avdelningen.
Ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelsen

Kanslistödet
Registrering av ärenden och handlingar föreslogs hanteras av registraturen inom regionstyrelseförvaltningen. Nämndsekreterarstödet föreslogs hanteras av regionstyrelseförvaltningens kansli. Båda funktionerna var hårt belastade och bedömdes inte kunna klara
ytterligare åtaganden i den omfattning som det skulle innebära att ta över hela
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hanteringen rörande kultur- och fritid. I beslutet gjordes en förstärkning med motsvarande 0,75 tjänst.
Stabstödet
Stabstödet omfattade frågor som HR, ekonomi och kommunikation. Även här bedömdes
att det stöd som fanns inom kultur- och fritidsförvaltningen inte kunde erbjudas från regionstyrelseförvaltningens stödfunktioner inom budgetram. Ett omfattande krav på kostnadssänkningar fanns redan på stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen.

— Ekonomistödfunktionen inom kultur- och fritidsförvaltningen bedömdes kunna hanteras med viss effektivisering inom ramen för regionstyrelseförvaltningens avdelning
ekonomi, men med fördelat på enheterna ekonomi & upphandling och ekonomiservice. 0,5 tjänst hölls kvar på avdelningen KFA, som assistent för att stötta enhetsoch avdelningschef.

— Avseende HR-stöd hanterades stödet redan innan övertagande av HR-avdelningen
på regionstyrelseförvaltningen. Med övergången till regionstyrelseförvaltningen tillkom även stöd från förvaltningens HR-chef.

— Vid övergången identifierades kommunikationsstödet som prioriterat. Mottagande
förvaltningen behövde fortsätta hantera kommunikationen på ett bra sätt för att inte
tappa kvalitet. Bedömningen gjordes att en förstärkning av kommunikationsresurser
behövdes för att kunna stödja på ett optimalt sätt. Den interna kommunikationen bedömdes kunna hanteras inom budgetramen för befintliga resurser, men den externa
förstärktes med 0,5 tjänst.
Effekter för ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelseförvaltningen samt nuläge

En effekt av förändringen uppges i svar vara tappad kompetens, dels långt innan beslutet
om avveckling skedde, dels när flera funktioner avvecklades i och med övergången
2018. Samtliga stödfunktioner avslutades och därmed försvann samtlig kompetens kring
kultur- och fritids hantering gällande ärenden, kommunikation och ekonomi. Stödresurser tillfördes regionstyrelseförvaltningen, men erfarenheten från verksamheten överfördes inte fullt ut vilket enligt uppgift tagit tid att återhämta. Kapaciteten att ta emot all
hantering var inte heller fullt ut uppbyggd vid övertagandet.
En positiv effekt med förändringen är enligt intervjuade emellertid den kompetens och
det mandat som enhetscheferna idag har gällande sin organisation i jämförelse med
tidigare, då tidigare avdelningschefer inom dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
hade mer ekonomisk kontroll. Cheferna har idag fullt ekonomiskt ansvar, personal- och
arbetsmiljöansvar.
Ekonomistöd via förvaltningen uppges ha gett god effekt i att synliggöra och göra ekonomin mer transparent, men också i att införa tydliga rutiner inom avdelningen.
Stödresurs som enligt intervjuade fortsatt ses som bristfällig efter förändringen är kommunikatör där den del som flyttades till förvaltningen inte på fullgott sätt kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Detta löses nu kortsiktigt (2021) genom tillförsel av resurser där 0,5 tjänster arbetar mot kultur och fritid.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet gav förändringen en negativ effekt där nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i förvaltningen och mängden ärenden som
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hanteras på avdelning översteg den enligt rapporten förväntade mängden. Det fanns
enligt uppgift inte heller någon tydlighet gällande nya rutiner inom avdelningen vid övertagandet, vilket gav en otydlighet. Det kvarstår, enligt intervjuade på regionstyrelseförvaltningen, att efter beslut om att införa en kultur- och fritidsberedning utan resursförstärkning, så är bemanning och kompetens en fortsatt utmaning framåt.
Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning

Före förändringen utfördes budget- och skuldrådgivning av regionstyrelseförvaltningen
på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan 2015 hade uppdraget i tjänsten
också omfattat konsumentvägledning. En genomlysning visade att tiden som åtgått till
konsumentvägledning gjorde att kötiderna till budget- och skuldrådgivningen ökade. I
samband med organisationsförändringen föreslogs att ansvaret för budget- och skuldrådgivning förs över från kultur- och fritidsnämnden till regionstyrelsen samt att ansvaret
lämnades kvar inom avdelningen Kommunikation. Samtidigt föreslogs att ansvaret för
konsumentvägledningen avvecklas och att Region Gotland fortsättningsvis hänvisar
medborgare till den nationella upplysningstjänsten. För att kunna göra detta på ett bra
sätt informerades och utbildades regionupplysningen om förändringen, så att de kunde
lotsa medborgarna rätt.
Effekter för budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och nuläge

Förändringen genomfördes enligt plan och verksamheten har fortsatt bedrivits inom regionstyrelseförvaltningens kommunikationsavdelning. Ytterligare utvärderingar har gjorts
som visade på en svårighet att balansera uppdrag och resurser. Förvaltningen har över
tid äskat om medel för att kunna förstärka funktionen.
Lotteritillstånd

Myndighetsutövningen i hanteringen av tillstånd enligt Lotterilagen hanterades av kulturoch fritidsförvaltningen. Förslaget i genomförandeplanen var att lotteritillståndsansvaret
flyttades över till regionstyrelseförvaltningen och läggs till uppdraget för ekonomiavdelningen att hantera inom ordinarie ram.
Effekter avseende hanteringen av lotteritillstånd

Ansvar och hantering av lotteritillstånd ligger fortsatt kvar hos kultur- och fritidsavdelningen. Utifrån faktagranskningen framgår att avdelningen tar hjälp av den person som
arbetade med detta i den tidigare förvaltningen, men som idag arbetar på försörjningsavdelningen.

Bedömning
I samband med uppföljningen blir det enligt vår bedömning tydligt att det råder delade
meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller ej. Det är enligt vår bedömning viktigt att
regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya
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förvaltningen. Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen
överstiger den förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även all kompetens kring
kultur- och fritids hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår
bedömning viktigt att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid
en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån avstämningen framgår att den stödresurs som flyttades till Kultur- och fritid, inte
på ett fullgott sätt, kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Vår bedömning är att regionstyrelsen kan se över och undersöka om resursstödet inom Kommunikationsavdelningen kan lösas även långsiktigt.

3.3

Effekter för ekonomin
Iakttagelser
Övergripande effekter för ekonomin
Som nämnt ovan var uppdraget att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. De ekonomiska besparingar som redogörs i genomförandeplanen och som den organisatoriska
förändringen direkt omfattade redogörs i tabell 1.
Tabell 1
Åtgärd

Besparing

Avveckling av nämnden

613 000 kronor

Avveckling av förvaltningschef

1 200 000 kronor

Avveckling av avdelningschefer

2 630 000 kronor

Avveckling kulturstrateg

612 000 kronor

Avveckling stab- och kanslifunktioner

3 198 000 kronor

SUMMA

8 253 000 kronor

De kostnader som bedömdes att tillkomma redogörs i tabell 2.
Tabell 2
Tillkommande tjänster

Kostnader

Avdelningschef

1 000 000 kronor

Strateger, två stycken

1 350 000 kronor

Stab- och kanslistöd

900 000 kronor
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SUMMA

3 250 000 kronor

Den totala direkta besparingen efter tillkommande tjänster förväntades bli omkring 5
mnkr.
Effekter för ekonomin och nuläge

Den sammanlagda besparingen uppges av intervjuade ha arbetats in i Kultur och fritidsavdelningens budgetram. Vidare uppges att verksamheten anpassades därefter. I samband med faktagranskningen av uppföljningen har KPMG erhållit ytterligare underlag
som tydliggör plan och genomförande av besparingar under aktuell tidsperiod, samt fortsatta besparingar som lagts på verksamheten. Årsredovisningen 2020 visade att avdelningen hade en positiv nettoavvikelse på 4,0 mnkr. Se tabell 3 för detaljer.
Tabell 3
Budget och utfall
per verksamhet
2020, mnkr

Budget,
intäkter

Bokslut,
intäkter

Budget,
kostnader

Bokslut,
kostnader

Budget,
netto

Bokslut,
netto

Nettoavvikelse

Fritid och kultur

50

61

-216

-223

-166

-162

4

Kultur- och fritidsverksamt

0

1

-5

-4

-5

-3

2

Kulturverksamhet

28

32

-70

-74

-42

-42

0

Fenomenalen Sience Center

4

4

-5

-4

-1

0

1

Biblioteksverksamhet

7

13

-34

-40

-27

-27

0

Fritidsverksamhet

7

6

-63

-62

-56

-56

0

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

Bedömning
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Vi noterar att besparingskravet om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr.
Det är emellertid enligt vår bedömning svårt att följa beslutsvägarna avseende hur och
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när besparingskravet om 15 mnkr blev 5 mnkr. Vidare bedömer vi målet om ”att skapa
en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar” som otydligt. Detta bekräftas även av
en del intervjuade som upplever målformuleringen som otydlig.

3.4

Effekter för personal
Iakttagelser
Som ovan nämnt bedömdes en samordning avseende stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen som möjlig, dock inte inom befintlig budget. Organisationsförslaget
som lämnades bedömdes ge en minskning av 4,25 årsanställda, det vill säga minskade
kostnader med omkring fem mnkr.
De medarbetarrelaterade konsekvenser som enligt genomförandeplanen skulle medföras av den föreslagna organisationsförändringen redogörs i Tabell 4 och Tabell 5. Den
sammanlagda minskningen planerades därmed att bli 4,25 årsanställda.
Tabell 4

Tabell 5

Funktioner som upphörde

Omfattning (%)

Funktioner som tillkom

Omfattning (%)

100

Avdelningschef, kultur- och
fritid

100

Förvaltningschef
Avdelningschef, fritid

100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

100

Avdelningschef, bibliotek

100
100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

100

Avdelningschef, kultur/ungdom

Ekonomistöd

50

Regional kulturstrateg

100
Kanslistöd

75

Ekonomichef

100
Kommunikatörsstöd

50

Kommunikatör

100
SUMMA

4,75 årsanställda

Kvalitetssamordnare

100

SUMMA

9,0 årsanställda

Effekter för personal och nuläge
Regionstyrelsen
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.
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Tabell 6
Anställda avdelningen
Kultur- och fritid

Dec 2018

Dec 2019

Dec 2020

Mars 2021

Månadsanställda

88

83

76

76

Tillsvidare

80

76

64

61

Visstid

8

7

12

15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsenheten organiserades den 1 januari 2018 under GVN, inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och avdelningen gymnasie/vuxenutbildning. Denna avdelning
leddes då av en avdelningschef. Sedan 1 juli 2020 är avdelningen nedlagd och chefen
för Ungdomsenheten är direkt underställd Utbildningsdirektören.
Den största påverkan på ungdomsenheten är, enligt intervjuade, chefsstrukturen vid bytet av förvaltning. Idag är verksamheten enligt uppgift synliggjord på ett annat sätt än
tidigare. Samarbetet med övriga verksamheter inom förvaltningen har enligt uppgift utvecklas och gynnar Gotlands ungdomsverksamhet.

3.5

Effekter avseende verksamhet
Iakttagelser
Verksamhetsprioritering inom regionstyrelseförvaltningen

I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång. Utöver att arbeta med effektivisering och utveckling lyftes följande aktiviteter för
genomförande:
Kultur

— Genomförande av kulturplanen med bland annat kulturgaranti för barn och unga.
— Medverkan i evenemang för att utveckla Gotland som året-runt-destination. Till exempel magisk vinter/medeltida jul, Gotland Art Week och Gotland Grand National.
Fritid

—
—
—
—

Framtagande av en fritidsplan samt en anläggningsstrategi.
Upprustning av motionsspår i Slite och Hemse.
Tydliggöra framtiden för verksamheten i Fårösund.

Vägval för framtidens badhus.
Bibliotek

— Starta meröppna bibliotek.
— Fortsatt implementering av nytt klassifikationssystem.
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Effekter och nuläge

Enligt intervjuade har fokus varit att effektivisera och utveckla Kultur- och fritid. Verksamhetsmässigt har följande punkter genomförts:

— Ny kulturplan har beslutats av regionfullmäktige. Parallellt har avdelningen deltagit i
framtagande av RUS 3.

— Medverkan för att utveckla Gotland som året-runt-destination pågår löpande i samverkan med regional utveckling och med olika nätverk på Gotland. Avdelningschef
deltar till exempel i styrgruppen kring regionala utvecklingsprojekt så som Bo, verka,
leva samt Outdoorprojekt inom RF Sisu Gotland.

— Efter politisk prioritering arbetade avdelningen fram en anläggningsstrategi. Revidering av fritidspolitiskt program avses att påbörjas under hösten 2021, där anläggningsstrategin i viss mån integreras.

— Motionsspåren i Slite och Hemse har rustats upp.
— Filmverksamheten i Fårösund pågår och regionfullmäktige har antigen en Filmstrategi för att förtydliga uppdraget.

— Fler förstudier har arbetats fram kring utvecklingen av ett badhus i Visby. Uppdrag
finns från regionstyrelsen att återkoppla med detaljer till 2021 års budgetberedning.

— Tre meröppna bibliotek har hittills öppnat.
— Implementering av nytt klassifikationssystem har pausats i förmån kring utveckling
av biblioteksverksamheten och genomförande av det 3-åriga projektet ”Stärkta bibliotek med statlig finansiering”.
Andra aktiviteter har enligt uppgift genomförts gällande utveckling och samverkan inom
kultur- och fritidsavdelningen, utöver ovan, vilket kan ses via såväl förvaltningens som
avdelningens verksamhetsplan. De som återkopplas här är de som identifierades i genomförandeplanen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt intervjuade bedrivs samma verksamhet nu, som det gjorde innan omorganisationen 2018. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte
har koppling till den förändrade organisationen. Idag finns enligt uppgift exempelvis ett
tydligare samarbete med samtliga skolformer och andra verksamheter inom UAF.

3

RUS – Regionala Utvecklings Strategi, Vårt Gotland 2040
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Källförteckning
Avstämning har genomförts med
Regionstyrelsens presidium
Ledamöterna i kultur- och fritidsberedningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium
Ordförande i tidigare kultur- och fritidsnämnden
Avdelningschef, Kultur- och fritid
Bitr. avdelningschef, Kultur- och fritid
Utbildningsdirektör, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Chef för ungdomsavdelningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Dåvarande avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Dokumentation
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”, 2017
Instruktion för kultur- och fritidsberedning, 2018-02-01 (RS §12)
Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017
Protoll från beslut om omorganisation
Tjänsteskrivelser avseende kultur- och fritidsberedningen, hösten 2017
Statistik från HR
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

GVN § 69

GVN § 69

Granskningsrapport. Uppföljande granskning
av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet
2017”

GVN 2021/130
GVN au § 58

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrade som sitt eget

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01
Granskningen kom sammanfattningsvis fram till;










Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet
och ökade besparingar. Organisationsförändringen har bidragit till ökade
besparingar, som främst är ett resultat av minskade personella resurser. Initialt
genomfördes organisationsförändringen enligt plan.
Därefter har ett fortsatt utvecklingsarbete genomförts. Fördjupad dialog har förts
över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring
roll- och ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades
in i kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En
uppföljning av antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen
Kultur och fritid minskat ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå
framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts.
Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har
koppling till den förändrade organisationen.
Det råder delade meningar avseende huruvida frågor kopplade till kultur- och
fritidsverksamheten synliggörs mer nu än tidigare samt kring roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
De effekter som den förändrade organisationen innebar för olika områden är
utförligt beskriven i rapporten och kan sammanfattas med:
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

GVN § 69

Forts. GVN § 69








Politiska styrningen – Det råder delade meningar huruvida tydligheten ökat kring
kultur- och fritidsfrågor. Otydligt med en kultur- och fritidsberedning utan
beslutsrätt och helhetsperspektiv.
Organisation – Otydlig roll- och ansvarsfördelning avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden. Administrativ kunskap och kompetens följde inte med till nya
organisationen. Underdimensionerade stödresurser.
Ekonomi - Intentionen var att spara 15mkr under åren 2017-2019. Direkt
besparing blev 5 mkr.
Personal – Intentionen var att minska med 4,25 årsanställda. Bemanningen
minskat ytterligare.
Verksamhet – Flertalet planerade aktiviteter har genomförts.

Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningsstrateg Lena Nordström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-19
Revisionsrapport. Uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017
Skickas till
mats.lundberg@kpmg.se
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2021/130
1 september 2021

Mats Ågren, ordförande
Region Gotlands revisorer
kopia till
Mats.lundgren@kpmg.se

Yttrande angående - Uppföljande granskning av ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet 2017
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01.
Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med
redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över
revisionsrapporten med en redovisning av åtgärder.
Rapporten blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och föreslagen
rekommendation inom förvaltningens ansvarsområde kommer beaktas vid olika
organisationsförändringar. Utöver ovanstående kommer inga konkreta åtgärder
vidtagas. Förvaltningen inväntar de åtgärder som regionstyrelsen har blivit
rekommenderade att föreslå och att förvaltningarna därefter i samarbete och dialog
finner lösningar framåt för att tydliggöra roll och ansvarsfördelning avseende bidrag
till studieförbunden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Andreas Unger
Ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 265

Granskningsrapport. Uppföljande granskning
av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet
2017”

RS 2021/1171

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas som svar till regionens
revisorer.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga uppdrag och ansvar
gällande hantering av studieförbund samt tydliggöra resursbehoven. Uppdraget
skall redovisas till budgetberedningen 2022.


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har KPMG fått i
uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp
verkställighet och effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 117, att
avveckla kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Målet
med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Det råder delade meningar
avseende huruvida området synliggörs mer nu i den nya organisationen samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden är tillräckligt tydlig. Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges
organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:
Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.
Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete
och uppdrag
Region Gotlands revisorer har begärt regionstyrelsens svar på de åtgärder som
föreslås i uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”,
Revisionsrapport Region Gotland (KPMG).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 265 forts
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges att förtydliga uppdrag och
ansvar gällande studieförbunden till budgetberedningen 2022. Gällande utvärdering
av kultur- och fritisberedningens arbete och uppdrag hänvisas till tidigare beredning
och ärende i frågan RS 2020/860 då en avveckling av dagens kultur- och fritidsberedning föreslogs. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen
behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen.
Regionstyrelseförvaltningen vill även komplettera de efterfrågade yttrandena gällande
ekonomi och administration. Förvaltningen vill förtydliga att inga beslut om ändrad
besparingsnivå gällande kultur och fritid har gjorts, 15 mnkr var uppdraget över tid
och organisationsförändringen skulle nå 5 mnkr av dessa. Resterade besparing har
tagits i andra former. Gällande administration ser förvaltningen fortsatt behov av
stöd och kommer kartlägga och göra insatser där det behövs.
Regionstyrelseförvaltningen lämnar yttrande kring rekommendationerna nedan.
Rekommendation 1
Tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
I september 2017 fastslog Regionfullmäktige (2017-09-25, § 117, ) roll- och
ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden. Ansvaret övergick till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen har sedan beslutet fört en
nära dialog med mottagande förvaltning och studieförbunden för att tydliggöra samt
hitta former för utveckling. Beslutet från 2017 uppfattas olika inom förvaltningarna
och en otydlighet återfinns kring vad beslutet innebär. Därför föreslår regionstyrelseförvaltningen att ett uppdrag ges till förvaltningen där förtydligande görs kring
uppdrag, ansvar samt vilka resurser som eventuellt krävs. Detta uppdrag föreslås
återrapporteras till budgetberedningen 2022 och behöver göras i samverkan med
Utbildningsförvaltningen som idag är ansvarig för arbetet kring studieförbunden.
Rekommendation 2
I samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Regionstyrelseförvaltningen yttrande
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande inför eventuella kommande
omorganisationer.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 265 forts
Rekommendation 3
Inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen (RS 2020/860). En avveckling av dagens kultur- och fritidsberedning föreslogs samt att ärendeberedningen borde ske inom ramen för RSAU och
REGU. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen behålls som
beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen (RS 200617, § 180).
Regionstyrelseförvaltningen fick då även i uppdrag att arbeta in ärendehantering och
göra en översyn av instruktionen, vilket därefter har skett. Regionstyrelseförvaltningen
hänvisar därmed till genomförd beredning i nämnt ärende och bedömer att ytterligare
hantering i ärendet inte behöver ske.
Övrigt
Utöver dessa tre områden vill regionstyrelseförvaltningen kommentera ytterligare två
områden i rapporten: Ekonomi samt ärendehantering och kommunikation.
Ekonomi
Gällande ekonomi står i rapporten att uppdraget ursprungligen var att spara 15 mnkr
under åren 2017–2019 och att den totala direkta besparingen efter tillkommande
tjänster förväntades bli omkring 5 mnkr. KPMG skriver därefter att besparingskravet
om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr samt att de har svårt att
följa beslutsvägarna.
Regionstyrelseförvaltningen vill härmed förtydliga att det totala besparingskravet var
15 mnkr enligt nämndsbeslut att organisationsförändringen förväntades spara 5 mnkr
och övriga 10 mnkr skulle ske genom ytterligare besparingar. Besparingskravet har
därmed inte förändrats över tid. Samtliga besparingar, totalt 15 mnkr, har genomförts. Ytterligare besparingskrav har dessutom ålagts KFA både 2020 och 2021, vilket
bland annat har påverkat bemanningen. Fortsatt verksamhetsutveckling har
finansierats genom omprioriteringar inom ram.
Ärendehantering och kommunikation
Gällande ärendehantering och kommunikation vill regionstyrelseförvaltningen
tydliggöra att organisationsförändringen i rapporten uppges ha inneburit en negativ
effekt på grund av kompetenstapp och kapacitetsbrist.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 265 forts
Den förstärkning med 0,5 tjänst för kommunikation som tillkom i omorganisationen
tillgodogjorde inte Kultur- och fritidsavdelningens behov fullt ut. Tack vare
förtydligande kring 0,5 tjänst kommunikation med uppdrag att specifikt arbeta och
stötta kultur och fritid från och med juni 2021, har dock nya möjligheter för
kommunikationsarbetet uppstått.
Gällande kompetensförlusten kring exempelvis ärendehantering, administration och
arkivering behöver ytterligare kartläggningar och insatser göras, något som
förvaltningen avser göra i löpande verksamhetsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorerna 2021-09-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1051
28 september 2021

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Remiss. Kommuner mot brott SOU 2021:49
Förslag till beslut

• Remissyttrande gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49) överlämnas till
justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Lagförslaget som Region Gotland har fått möjlighet att yttra sig över har som
grundläggande syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen förslår därför ett utökat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet inom kommunens geografiska område. För att möjliggöra detta utökade
ansvar ingår i lagförslaget även ekonomisk förstärkning.
Lagförslaget är utformat som ett grundläggande ramverk i vilket kommunerna har
handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden. Ramverket
innebär ett formellt brottsförebyggande ansvar och ett antal grundläggande
byggstenar för arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande med ett antal synpunkter
på lagens utformning. I stort rör det sig dock om förtydliganden och sammantaget
innebär lagförslaget ett relativt ringa ingrepp på det kommunala självstyret i
förhållande till medföljande resurstillskott.
Avslutningsvis bedömer Regionstyrelseförvaltningen att lagförslagets syfte och
ambition ligger i linje med de målsättningar som formuleras i Gotlands regionala
utvecklingsstrategi (RUS).
Region Gotlands uttryckta ambitioner i RUS innefattar ett tryggt och inkluderande
samhälle, hållbar tillväxt och attraktionskraft. Resurstillskottet skulle innebära ett
närmande mellan dessa ambitioner och de faktiska förutsättningarna för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Gotland.
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Ärendebeskrivning

Region Gotland har tillställts1 remissen Kommuner mot brott, SOU 2021:49. Det är
ett lagförslag i syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen bakom lagförslaget har utgått från tre uppdrag:
• Beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till
det brottsförebyggande arbetet
• Föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant
ansvar samt
• Lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Utredningens direktiv var att beskriva hur, snarare än om ett lagstadgat uppdrag bör
utformas. Utredningen sammanfattas enligt följande.
Begreppet brottsförebyggande arbete (BF) är brett och inte alltid väldefinierat. Det är
vanligt att arbetet inkluderar både åtgärder för att minska människors benägenhet att
begå brott, social prevention, och åtgärder som påverkar de platser och situationer där
brott kan begås, situationell prevention.
Utredningen, som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, har
kartlagt hur Sveriges kommuner arbetar brottsförebyggande idag. Här ingår en
översikt av de framgångsfaktorer och lärdomar som redan dragits i arbetet.
Utredningen konstaterar kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet. De flesta
har redan verksamhet på området i någon form men effektivitet och medborgarnytta
skiljer sig avsevärt över landet. Det är därför viktigt att arbetet ges förutsättningar att
ske effektivt och att resurser satsas kunskapsbaserat för att göra nytta. Utredningen
menar dock att en lagstiftning om kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet
kräver handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden.
Utifrån detta är lagförslaget utformat så att kommunerna måste ha ett
brottsförebyggande arbete med ett antal grundläggande byggstenar som medger
denna handlingsfrihet. Dessa byggstenar består i att ta fram en lägesbild som
beskriver vilken brottslighet som finns i kommunen och hur brottsligheten påverkar
samhället. Vidare skall ett arbete bedrivas för att undersöka och analysera orsaken
till de lokala problemen. Utifrån dessa analyser ta fram en åtgärdsplan inriktad på att
minska problematiken. Åtgärdsplanen ska följas upp, minst vartannat år. Dessutom
ska kommunerna samarbeta med polisen i frågor med överlappande
handlingsmöjligheter.
Vad gäller ansvar för att leda arbetet pekar utredningen på behovet av att få till stånd
samarbete mellan verksamheter och aktörer relevanta för den lokala problembilden.
Här föreslås en samverkansplattform för brottsförebyggande frågor där chefer och
andra mandatshållande personer kan samverka, företrädesvis inom ramen för ett
samverkansavtal. Vidare skall det finnas minst en utpekad person i kommunen med
uppgift att arbeta med de brottsförebyggande frågorna och informera kommunens
ledning såväl som medborgarna om arbetet. Här framhålls vikten av att kommunens
ledning är engagerade i arbetet, både avseende organisering, resurstilldelning och
uppföljning såväl som att informera kommunfullmäktige.
1

Samtliga remissinstanser framgår av bifogat remitteringsförteckning, Justitiedepartementets dnr: Ju2021/02425
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1051

Vad gäller finansiering så föreslås arbetet finansieras i det allmänna statsbidraget med
21,05 kronor per innevånare vilket för Gotlands del skulle innebära strax under 1,3
mkr. Vidare kommer länsstyrelserna få ökande resurser att stödja kommunerna och
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) likaså. Vidare kommer BRÅ att få ansvar att följa
upp lagens tillämpning samt ges medel att lysa ut till kommunerna för fler typer av
brottsförebyggande åtgärder än vad som tidigare varit fallet.
Sammanfattningsvis är lagens intention att höja ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet. Lagen innefattar både ramverk och finansiering i syfte att
nå en avvägning mellan uppfattade behov och ingrepp på det kommunala självstyret.
Lagförslaget har diskuterats inom en intern arbetsgrupp inom
Regionstyrelseförvaltningen och ett yttrande har där tagits fram. I stort rör det sig om
förtydliganden.
Bedömning

Bedömningen blir sammantaget att lagförslaget ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategins (RUS) ambitioner samtidigt som det innebär ett relativt ringa
ingrepp på det kommunala självstyret i förhållande till medföljande resurstillskott.
Resurstillskottet skulle innebära ett närmande mellan de formellt uttryckta
ambitionerna och de faktiska förutsättningarna för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen avger yttrande i enligt
med förberett förslag.
Beslutsunderlag
Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott, inkom 2021-07-02
Remittering av Kommuner mot brott, SOU 2021:49, inkom 2021-07-02
https://regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202149-kommuner-motbrott/
Yttrande, RS 2021/1051
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Justitiedepartementet
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/1051
27 oktober 2021

Justitiedepartementet

Remiss. Kommuner mot brott, SOU 2021:49

Yttrande

Även om lagen (11.1) är ett ingrepp på det kommunala självbestämmandet, något
som principiellt motsätts, så menar Region Gotland att nuvarande skrivelse har ett
väl beskrivet syfte och en utformning som i stort minimerar ingreppets
skadeverkningar. Emellertid förordar Region Gotland ett antal förtydliganden i syfte
att säkerställa förutsättningarna för lokal anpassning och effektivt resursnyttjande.
Lagförslaget inbegriper bland annat att kommunerna kontinuerligt ska kartlägga
brottsligheten och dess konsekvenser (11.3.1). Region Gotland menar att
kontinuerligt kartläggande är en dynamisk process som behöver kunna genomföras
utan byråkratisering av förfarandet. Det bör förtydligas vem, i lagens mening, som
fastställer lägesbilden och med vilken frekvens. På samma tema bör det förtydligas
vem, i lagens mening, som fastställer åtgärdsplanen (11.3.2). Ur det kommunala
perspektivet vore det önskvärt att det blir tydliggjort att det finns stor frihet för
kommuner att själva bestämma hur och i vilken kontext dessa lägesbilder tas fram
och fastställs. Det skulle försvåra arbetet i praktiken om dessa processer blev alltför
detaljstyrda.
I fråga om det lokala samordningsansvaret (11.3.4) ser Region Gotland en risk att ett
ökat kommunalt ansvar för de brottsförebyggande frågorna skulle medföra en
motsvarande minskning i engagemang och samverkansbenägenhet hos aktörer och
myndigheter med liknande uppgifter. Det bör därför skapas beredskap att särskilt
följa upp lagens långsiktiga effekter i detta hänseende. Vidare framgår inte vilket
beslutsmandat ett brottförebyggande råd skall ha eller vilka kraven är på
sammansättning och formella instruktioner (även 5.4.2). Även här bör det
tydliggöras att kommuner får en stor frihetsgrad att organisera ett sådant råd och
dess utformning utifrån lokala förutsättningar då arbetet kan vara ändamålsenligt
utan att vara formaliserat. Alltför långtgående detaljstyrning innebär en stelhet som
inte är förenlig med ett effektivt arbete.
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Region Gotland

Yttrande
RS 2021/1051

Lagförslaget pekar även ut anpassat operativt stöd från länsstyrelserna som ett
utvecklingsområde (12.2.2). Här ser Region Gotland en vinning i att länsstyrelserna
samordnar detta uppdrag mellan sig. På så vis ges förutsättningar till resurs-,
informations-, och kompetensdelning över länsgränser vilket möjliggör ökad
regional styrka. I synnerhet för små län bör detta kunna ge mervärden.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 267

Remiss. Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

RS 2021/1051

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Remissyttrande gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49) överlämnas till
justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Lagförslaget som Region Gotland har fått möjlighet att yttra sig över har som
grundläggande syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen förslår därför ett utökat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet inom kommunens geografiska område. För att möjliggöra detta utökade
ansvar ingår i lagförslaget även ekonomisk förstärkning.
Lagförslaget är utformat som ett grundläggande ramverk i vilket kommunerna har
handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden. Ramverket
innebär ett formellt brottsförebyggande ansvar och ett antal grundläggande
byggstenar för arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande med ett antal synpunkter
på lagens utformning. I stort rör det sig dock om förtydliganden och sammantaget
innebär lagförslaget ett relativt ringa ingrepp på det kommunala självstyret i
förhållande till medföljande resurstillskott.
Avslutningsvis bedömer regionstyrelseförvaltningen att lagförslagets syfte och
ambition ligger i linje med de målsättningar som formuleras i Gotlands regionala
utvecklingsstrategi (RUS).
Region Gotlands uttryckta ambitioner i RUS innefattar ett tryggt och inkluderande
samhälle, hållbar tillväxt och attraktionskraft. Resurstillskottet skulle innebära ett
närmande mellan dessa ambitioner och de faktiska förutsättningarna för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Gotland.
Bedömningen blir sammantaget att lagförslaget ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategins (RUS) ambitioner samtidigt som det innebär ett relativt ringa
ingrepp på det kommunala självstyret i förhållande till medföljande resurstillskott.
Resurstillskottet skulle innebära ett närmande mellan de formellt uttryckta
ambitionerna och de faktiska förutsättningarna för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 267 forts
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen avger yttrande i enligt
med förberett förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Justitiedepartementet 2021-07-02
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1080
1 oktober 2021

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Förslag till beslut

•

Föreslaget yttrande inges till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Remissen gäller förslaget till en ny förordning om investeringsstöd till så kallade
”elektrifieringspiloter, ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur
med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som
möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom
ett område med omfattande behov av godstransporter”.
Förordningen, vilken meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, anpassas till
de villkor som gäller enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 samt anpassas till övrig relevant EU-lagstiftning gällande villkor
för offentliga investeringsstöd.
Stödet handläggs hos Energimyndigheten och är redan försenat i och med att
förordningen ännu inte godkänts. Medel finns redan i budget för innevarande år,
men avses även för kommande år.
I förslaget anges att ”Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till att
påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i området. Regionalt
brett förankrade projekt som genomförs i samverkan mellan olika aktörer och som
leder till möjlig elektrifiering av en stor mängd trafikarbete med lastbilar i samma
geografiska område bör därför ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan med
regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala
elektrifieringspiloter i respektive län.”
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Utöver Energimyndigheten föreslår endast länsstyrelserna få extra medel, för att till
sina övriga samordningsuppdrag även samordna detta stöd, i samverkan med
regioner och kommuner.
Energimyndigheten föreslås få ett utökat informationsuppdrag om övriga stöd som
kompletterar stödet till elektrifieringspiloter.
Det stöd som ligger närmast till för regioner och kommuner är att företag,
kommuner och regioner kan söka statligt stöd från Energimyndigheten för köp och
finansiell leasing av tunga lastbilar, totalvikt över 3,5 ton, som drivs av bioetanol,
fordonsgas eller el från t ex batteri eller bränsleceller.

Bedömning

Bedömningen är att regionstyrelsen kan välkomna förslaget till förordning, med
bakgrund av att detta stöd är en av flera statliga satsningar som behövs för att bryta
beroendet av fossila bränslen i transportsektorn. Regionstyrelsen kan även ställa sig
bakom de bedömningar som görs i promemorian, men med tillägget att det vore
önskvärt att även öppna stödet för fler e-bränslen. Att stödet ska gå till allmänt
tillgängliga tank-/laddstationer är ett krav för att inte stödet ska behöva ett särskilt
EU-godkännande, men det får inte äventyra säkerheten kring anläggningarna.
Konsekvensanalyser av barnperspektiv, jämställdhet. landsbygd, eller
styrkorsperspektiv görs inte i detta remissvar, då dessa aspekter inte finns med i
remissunderlaget.
Förslaget om statligt stöd till elektrifieringspiloter är ett led arbetet för att i att nå
Sveriges klimatmål, detta förslag var redan berett i fjolårets budgetberedning till 2021,
därför lyfts inte här frågan om att komplettera med stöd till flyg och sjöfart, det får
komma i nya satsningar. Fler åtgärder kommer att behövas.
Beslutsunderlag

Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga
transporter. Inkom 2021-07-15
Remissmissiv. Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter. Inkom 2021-07-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se
kopia till
christina.rasmussen@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer I2021/02039 och remissinstansens namn i ämnesrad på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
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Regionstyrelsen
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27 oktober 2021

Ert dnr I2021/02039

Infrastrukturdepartementet

Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Inledning

Region Gotland har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat PM och lämnar
följande synpunkter.
Yttrande

Region Gotland välkomnar de möjligheter som ges genom detta stöd och ser det
som en av många statliga satsningar som behövs för att bryta beroendet av fossila
bränslen i transportsektorn.
Vi ser vikten av att stödet villkoras för anläggningar som både blir öppna och allmänt
tillgängliga, för att stödet snabbt ska kunna realiseras, men vi ser också möjligheten
att risk- och säkerhetsbedömningar kan komma att begränsa hur publikt tillgängliga
dessa platser får vara. Vi ser helst att stödet ska kunna användas för laddning/
tankning inom områden som fysiskt utestänger obehöriga, men inte är avgränsade till
enskilda näringsidkare. Exempel är hamnområden och logistikparker, med
omfattande behov av tunga godstransporter och optimerade logistikflöden.
Vi ser vikten av att stödet samtidigt ska ge läroeffekter av piloterna, här ser vi
betydelsen av samverkan län- region – kommuner och upparbetade kontakter med
näringslivet. Till exempel bör regionala energicentra och Science Parks kunna vara
medsökande för kommunikation om energipiloterna.
För att ge effekt är långsiktigheten av stor betydelse. Villkoret att laddnings- och
tankningsstationerna ska hållas i drift under minst fem år, ser vi i sammanhanget som
en kort tid.
Vi saknar öppenhet för andra e-bränslen än vätgas och anser att det även bör finnas
möjlighet att i viss utsträckning ge stöd till sådana tankställen.
På Gotland, som är av regeringen utsedd energipilot finns potentiella
elektrifieringspiloter under diskussion, så vi är redo när utlysningen kommer.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Promemoria
Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

Promemorians huvudsakliga innehåll
I denna promemoria, som tagits fram inom Regeringskansliet, finns ett
förslag på hur en förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter kan utformas.
Förordningsförslaget bör träda i kraft så snart som möjligt.
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Förslag till förordning om statligt stöd
till regionala elektrifieringspiloter för
tunga transporter

Regeringen föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till att
bygga infrastruktur och utveckla regionala elektrifieringspiloter för tunga
godstransporter på väg som syftar till att påskynda elektrifieringen av
regionala tunga godstransporter på väg.
2§

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen
3 § I denna förordning betyder
1. regional elektrifieringspilot: ett projekt där aktörer går samman för att
bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter,
2. laddstation: en anläggning med en eller flera laddningspunkter,
3. laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller
där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut,
4. tankstation för fossilfri vätgas: en anordning för tankning som tillhandahåller fossilfri vätgas i en fast eller en rörlig anläggning.
I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Förutsättningar för stöd
4 § Stöd får, om det finns medel, lämnas för att genomföra en regional
elektrifieringspilot
1. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013,
2. om stödmottagaren bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra
åtgärden i samverkan mellan olika aktörer och sprida kunskap och information om den,
3. om stödmottagaren delar fordons-, laddnings- och tankningsrelaterade data om elektrifiering och optimerade logistikflöden,
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4. om laddningspunkterna utrustas på ett sådant sätt att information om
dem kan förmedlas och offentliggöras i realtid, och
5. om stödmottagaren åtar sig att under fem år efter det att en laddningseller tankningsstation färdigställts säkerställa att den är i fortsatt drift.
5 § Om ett stöd lämnas enligt 4 § får stöd, om det finns medel, även
lämnas till
1. utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter
i enlighet med kapitel I och artikel 25.2 c kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014, och
2. insatser som är relevanta för att genomföra en regional elektrifieringspilot, i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.
Stöd enligt första stycket får även lämnas i enlighet med kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013.
Stöd enligt första och andra styckena får endast lämnas om det har betydelse för satsningen att kunna genomföra en regional elektrifieringspilot
enligt 4 §.
6 § Statens energimyndighet ska, utifrån behovet av en ändamålsenlig
tillgång till sådan infrastruktur som anges i 3 § första stycket 1, ge
företräde åt projekt som har förankrats med en länsstyrelse eller en region.
Innan beslut om stöd fattas ska myndigheten vid behov inhämta synpunkter från länsstyrelser, regioner eller andra myndigheter. Myndigheten
får vidare bestämma vilka andra urvalskriterier som ska gälla.
7 § En ansökan om stöd ska ha lämnats in innan ett projekt inleds. I
ansökan ska det anges vilka aktörer som ingår i projektet och när den
regionala elektrifieringspiloten senast kommer att vara färdigställd.
8 § Ett stöd som innebär att det sammanlagda stödet till en stödmottagare
för ett projekt överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får endast
beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet
offentliggörs enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014.
9 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som
1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan
författning eller villkor i ett tillstånd, eller
2. har beviljats annat offentligt stöd för samma ändamål.
10 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som
avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
11 § Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska när det
gäller stödberättigande kostnader och stödnivåer följa samma villkor som
gäller enligt 4 § första stycket 1 och 5 §.
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Prövning av stödärenden
12 § Statens energimyndighet prövar frågor om stöd. En ansökan om
stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till myndigheten.
13 § En ansökan om stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma
stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
Beslut om stöd
14 § Statens energimyndighet ska, innan ett stöd enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 beviljas,
1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1
i den förordningen, och
2. genomföra den kontroll som framgår artikel 6.3 i den förordningen.
15 § Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på
begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet ska även innehålla de
övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.
I beslutet ska det även anges när den åtgärd som stödet avser senast ska
vara utförd. Efter ansökan får myndigheten förlänga denna frist, om det
finns särskilda skäl.
Utbetalning av stöd
16 § Ett stöd betalas ut efter slutfört arbete. Statens energimyndighet får
dock betala ut högst 75 procent av det beviljade stödet i förskott.
17 § Ett stöd som har beviljats enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av
Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk
stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
18 § Statens energimyndighet ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte
ska betalas ut, om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat
att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
3. villkoren för stödet inte har följts.
Tillsyn
19 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet
följs.
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Återbetalning och återkrav
20 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats
ut
1. i sådana situationer som anges i 18 §, eller
2. om stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för
det ändamål som det har beviljats för.
På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen
(1975:635) betalas.
21 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska
Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet
tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned
om det finns särskilda skäl.
Offentliggörande, rapportering och registerföring
22 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
Bemyndigande
23 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Överklagande
24 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte
betala ut stöd enligt 17 eller 18 § får dock inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft xx 2021.
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2

Ett nytt stöd till regionala
elektrifieringspiloter

Promemorians bedömning: En stor del av landets godstransporter
sker inom samma region. Elektrifiering av relativt korta lokala och
regionala vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljöoch klimatmålen. För att skapa förutsättningar för en fortsatt
elektrifiering av tunga transporter bör stöd lämnas till regionala
elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för eldrivna
tunga fordon. Regionala elektrifieringspiloter ska omfatta infrastruktur
som är öppet och transparent tillgänglig. För att skapa förutsättningar
för läroeffekter av piloterna bör stödet villkoras med samverkan,
informations- och kunskapsspridning, datadelning, samt att laddningsoch tankningsstationerna ska hållas i drift under minst fem år. Det bör
även finnas möjlighet att i viss utsträckning ge stöd till utveckling, test
och demonstration inom ramen för de regionala elektrifieringspiloterna
samt
insatser
för
kunskapsutbyte,
kunskapsöverföring,
nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan
företag och andra organisationer.
Energimyndigheten bör ges i uppdrag att hantera ansökningar om och
utbetalningar av stödet, samt att samordna arbetet med
informationsdelning och informera om kopplingar till andra stöd inom
området. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att samordna arbetet med
de regionala elektrifieringspiloterna i respektive län och för detta få del
av de administrativa medel som finns på anslaget. Projekt med bred
regional förankring bör få prioritet.
Regeringen bedömer att de kostnader som uppstår för övriga
myndigheter till följd av arbete och uppdrag kring de regionala
elektrifieringspiloterna ryms inom respektive myndighets nuvarande
ramar.
Skälen för bedömningen
Stödets omfattning
I regeringens budgetproposition för 2021 (prop. 2020/21:1, utgiftsområde
21) aviseras 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 för
ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga
fordon, i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest
trafikerade områdena. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen.
I propositionen anges att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i
sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av
transportsektorn. En stor del av landets godstransporter sker inom samma
region. Elektrifiering av relativt korta regionala vägtransporter har därmed
stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmål.
I anslagsändamålet anges att anslaget får användas till infrastruktur för
elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning.
Anslaget får också användas till utgifter för berörda myndigheters arbete
kopplat till stödet.
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Eldrivna lastbilar kan antas komma att laddas genom icke-publik
laddning med förhållandevis låg effekt vid depå, semi-publik laddning vid
av- och omlastning med relativt hög effekt och publik laddning med hög
effekt. Publika laddstationer för tunga lastbilar är dock ännu i princip
obefintliga. Inom EU finns idag några få publika laddstationer för tunga
lastbilar. I Sverige finns till exempel en publik laddstation i Göteborg och
en i Luleå. Ytterligare två publika laddstationer för lastbilar som planeras
har sökt stöd från klimatklivet. Regional distributionstrafik kan i huvudsak
försörjas med laddning i depån, men behöver kompletteras med laddning
vid exempelvis logistikcentraler och publika laddstationer.
Utifrån analyser av exempelvis fordons rörelsemönster kan
laddinfrastruktur för stationär laddning placeras strategiskt. Eftersom
huvuddelen av den regionala distributionstrafiken rör sig inom ett
avgränsat område, och ofta med återkommande rutter, kan man genom att
bygga laddstationer vid ett begränsat antal strategiska platser gradvis
skapa laddförsörjning för en allt större andel av denna trafik.
Publik laddning för tunga lastbilar förväntas ha laddeffekter mellan ca
350–600 kW per laddningspunkt, även om laddningspunkter med lägre
eller högre effekt också kan förekomma. Placeringen av laddstationerna
behöver bestämmas av var behov av laddningen finns utifrån ett
användarperspektiv, vilket inte nödvändigtvis är där det passar bäst att
placera laddstationerna utifrån tillgänglig elnätskapacitet. Det gör att det
kan komma att finnas behov att förstärka elnätet om det inte finns
tillräcklig kapacitet på de platserna där laddstationerna behöver placeras.
Nätförstärkning till laddstationen bör därför kunna ingå i den infrastruktur
som får stöd.
Elektrifierade tunga lastbilar kan även drivas av vätgas genom
bränslecellsteknik. Bränslecellselektriska fordon har en elektrisk drivlina
med bränslecell där vätgas omvandlas till elektricitet som driver en
elmotor. Fordonen har en längre räckvidd än batterielektriska fordon (80–
100 mil) och tankas i likhet med diesel på 10–15 minuter vilket gör att
behovet av tankinfrastruktur är mindre jämfört med laddinfrastruktur.
Bränslecellsfordonen har fortfarande en högre totalkostnad än
batterielektriska fordon. Vätgas för bränslecellselektriska fordon kräver en
särskild tankinfrastruktur av antingen rena distributionspunkter dit
vätgasen transporteras med tankbil, eller stationer som producerar
vätgasen lokalt. Idag kan vätgas tankas i Göteborg, Mariestad, Sandviken,
Umeå och vid Arlanda flygplats.
Information och kunskap om de regionala elektrifieringspiloternas
funktion, lösningar och resultat, exempelvis i form av laddoptimering av
fordonen inom rutterna, bör tillgängliggöras inför en eventuell utbyggnad
av laddinfrastruktur för tunga transporter. Stöd bör därför villkoras mot att
sökande har en tydlig plan för informations- och kunskapsspridning samt
datadelning. Utveckling, test och demonstration av ny utrustning och
teknik bör i viss utsträckning möjliggöras inom ramen för de regionala
elektrifieringspiloterna. Stöd bör där det är relevant även kunna ges till
samverkan, gemensam användning av utrustning och kunskapsutbyte samt
nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företag
och andra organisationer.
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Rättslig grund
Rättslig grund för stödet bör vara artikel 25.2 c, 27 och 36 a i
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).
Artikel 36 a omfattar investeringsstöd för allmänt tillgänglig
infrastruktur för laddning och/eller tankning av vägfordon med nollutsläpp
eller låga utsläpp som görs tillgänglig för intresserade användare på ett
öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, inklusive stöd till
uppförande och installation av infrastrukturen, exempelvis elinfrastruktur
och anslutningar till och förstärkningar av elnätet. Artikel 36 a är en ny
artikel som EU-kommissionen har presenterat för beslut i juli 2021 i
samband med en ändring av GBER. När den införs går det inte längre att
använda andra artiklar i GBER för stöd till ladd- och
tankningsinfrastruktur.
Artikel 27 omfattar stöd till innovationskluster och därmed exempelvis
insatser för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring, nätverksbyggande,
informationsspridning och samarbete mellan företagen och andra
organisationer.
Artikel 25.2 c omfattar stöd till experimentell utveckling och bör i detta
stöd vara relevant för satsningar som innebär utveckling, test och
demonstration av ny utrustning och teknik.
En alternativ utformning av stödet som även skulle omfatta icke-publika
laddstationer och fordon skulle kräva att stödet skulle behöva anmälas till
EU-kommissionen för förhandsgodkännande (notifiering). Givet att stödet
finns aviserat för 2021 och 2022 bedömer regeringen inte att notifiering är
ett lämpligt alternativ, givet EU-kommissionens handläggningstid i sådana
ärenden. Stora delar av stödet skulle vid notifiering troligen inte hinna
komma marknaden till del.
Regional förankring och samverkan
Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala
distributionskedjor, där ett stöd till publika laddstationer är en del i att
skapa
bättre
förutsättningar
för
elektrifierade
regionala
transportmarknader. Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till
att påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i
området. Regionalt brett förankrade projekt som genomförs i samverkan
mellan olika aktörer och som leder till möjlig elektrifiering av en stor
mängd trafikarbete med lastbilar i samma geografiska område bör därför
ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan
med regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala
elektrifieringspiloter i respektive län. Länsstyrelserna bör för denna
uppgift tillföras medel.
Informationsspridning, datadelning och drift
Krav bör ställas på att den laddinfrastruktur som beviljas investeringsstöd
delar med sig av data med öppna gränssnitt samt att den som erhåller stöd
åtar sig att hålla laddnings- eller tankstationen i drift i fem år. Krav bör
också ställas på att stödmottagaren sprider kunskap och information samt
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delar fordons-, laddnings- och takningsrelaterade data. Statens
energimyndighet bör ges i uppdrag att samordna samverkan och
informationsspridning mellan aktörer som sökt och beviljats stöd för att
främja kunskapsspridning.
Konsekvenser för andra offentliga aktörer
Statens energimyndighet föreslås vara stödgivande myndighet och får för
denna uppgift använda medel från anslaget för att administrera stödet.
Länsstyrelserna, regionerna och kommunerna fyller viktiga funktioner när
det gäller att underlätta för och möjliggöra elektrifiering av tunga lastbilar.
Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet,
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och
förutsättningar. Vidare ska länsstyrelserna främja länets utveckling främja
samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra
relevanta aktörer i länet. Regeringen gav 2018 länsstyrelserna i uppdrag
att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel. Länsstyrelserna har därefter i regleringsbrevet för 2020
uppdragits att samordna och leda det regionala arbetet för att uppnå de
energi- och klimatpolitiska målen. I detta stöd får Länsstyrelserna en roll
att samordna de regionala elektrifieringspiloterna i respektive län. Det
bedöms leda till en bättre planering av piloternas placering och därmed ett
optimalt nyttjande av laddstationerna och högre klimatnytta.
Bedömningen är att de kostnader som uppstår för övriga myndigheter
till följd av arbete och uppdrag kring de regionala elektrifieringspiloterna
ryms inom respektive myndighets nuvarande ramar.
Effekter av stödet
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Kostnadsbilden för laddinfrastruktur för tunga lastbilar är fortfarande
oklar och det finns idag ingen volymproduktion av sådan
laddinfrastruktur. Förutom själva laddstationen kan en förstärkning av det
lokala elnätet behövas. Kostnaderna för detta är delvis situationsspecifika.
Baserat på erfarenheter från laddinfrastruktur för elbussar och personbilar
bedöms den totala kostnaden för en publik laddare vara cirka 5 000 kronor
per kW, vilket innebär att en publik laddstation med en effekt på 350 kW
kan antas kosta cirka 1,75 miljoner kronor medan en laddstation med 750
kW kan antas kosta cirka 3,75 miljoner kronor. Kostnaden för
snabbladdare kan förväntas sjunka över tid, då större volymer av laddare
kommer att tillverkas och köpas in.
Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) har en
färdplan för fossilfri konkurrenskraft tagits fram för fordonsindustrin –
tunga fordon. I färdplanen, som presenterades hösten 2020, gör fordonstillverkarna bedömningen att eldrivna tunga lastbilar över 16 ton kan
komma att utgöra upp till 50 procent av lastbilsförsäljningen 2030 och att
andelen eldrivna lastbilar i fordonsflottan kan vara drygt 16 procent 2030.
Det skulle innebära att lastbilsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp
minskar med ca 30 procent till 2030, vilket motsvarar ca 245 000 ton
koldioxid per år. För att möta denna utveckling kommer det enligt
beräkningar från samverkansplattdformen CLOSER att behövas omkring
2 370 snabbladdare för tunga lastbilar med 150 kW, 355 snabbladdare för
tunga lastbilar med 350 kW och troligtvis även ett antal laddare för tunga

lastbilar med ännu högre effekt i Sverige 2030. Stödet till laddinfrastruktur
bedöms vara ett viktigt bidrag utifrån det behov av publik snabbladdning
för regional distributionstrafik som krävs för att de tunga lastbilarna ska
vara elektrifierade 2030.
I en kunskapsöversikt som Trafikverket har tagits fram framgår att det
för regionala godstransporter behövs cirka 0,02–0,1 publika
laddningspunkter med en laddeffekt på cirka 500 kW till 1 MW per lastbil.
Om andelen lastbilar som är eldrivna 2030 uppgår till 16 procent,
motsvarar det ca 15 000 lastbilar, vilket innebär att ca 300–1500
laddningspunkter med hög effekt krävs. Om effekten i genomsnitt antas
vara 750 kW, skulle det innebära en kostnad på 1 126–5 625 miljoner
kronor. Stödet till laddinfrastruktur kan enligt en hypotetisk beräkning
finansiera kostnaden för den lägre nivån med 0,02 laddningspunkter per
lastbil som krävs för att 16 procent av de tunga lastbilarna ska vara
elektrifierade 2030.
Volymproduktion är ännu inte i gång för tankstationer för vätgas.
Tekniken bedöms därtill ännu vara mindre utvecklad än motsvarande
teknik för batterielektriska fordon. En tankstation för vätgas kostar i
storleksordningen tio gånger så mycket som en laddningsstation för
batterielektriska lastbilar. Kostnadsuppskattningen varierar beroende på
om vätgasen produceras på plats eller om vätgasen behöver transporteras
till tankstationen. Samtidigt kommer regionala elektrifieringspiloter med
vätgas inte att behöva lika många tankstationer som motsvarande
laddningsstationer, eftersom bränslecellselektriska fordon har en längre
räckvidd.
Koppling till andra stöd
Stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga
fordon föreslås omfatta infrastruktur som är öppet och transparent
tillgänglig. Det innebär att stödet ej omfattar investeringar i fordon eller i
laddstationer som inte är öppet och transparent tillgängliga. Det finns dock
andra möjligheter att söka stöd för icke-publika laddstationer och för inköp
av eldrivna lastbilar.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att
minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det
är möjligt att söka investeringsstöd från Klimatklivet för publika, semipublika och icke-publika laddningsstationer för lastbilar. Det går att få
högst 50 procent av investeringskostnaden i stöd, se vidare förordning
(2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar. Klimatklivet hanteras
av Naturvårdsverket.
Det finns även möjlighet att söka stöd för publika laddstationer från
Trafikverket. Stödet gäller endast vissa sträckor längs större vägar som
saknar snabbladdningsstationer (vita fläckar). Syftet är att säkerställa en
grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon
i hela landet, se vidare förordning (2020:577) om statligt stöd för
utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. Det går
inte att få stöd från både klimatklivet och vita fläckar för samma
laddstation.
Företag, kommuner och regioner kan även söka statligt stöd från
Energimyndigheten för köp av tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5
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ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från
en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av
en kombination av ovanstående bränslen, är stödberättigade, exempelvis
en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas. Även
leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så
kallad finansiell leasing, se vidare förordning (2020:750) om statligt stöd
till vissa miljöfordon. I vårändringsbudgeten 2021 flyttades 100 miljoner
kronor från anslaget för laddinfrastruktur till anslaget för klimatpremier
för att också möjliggöra stöd till ellastbilar inom ramen för
elektrifieringspiloterna. Energimyndigheten föreslås få i uppdrag att
informera aktörer om de stöd som kompletterar satsningen på regionala
elektrifieringspiloter för att skapa en helhetsbild över de insatser som finns
för elektrifieringen av tunga transporter.
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Remiss

2020-07-15
I2021/02039

Infrastrukturdepartementet
Energienheten, Hållbart och innovativt energisystem
Lina Kinning

Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter

Remissinstanser

1. AB Volvo
2. ABB Electrification Sweden
3. Affärsverket svenska kraftnät
4. Arjeplogs kommun
5. BILSweden
6. Bollnäs kommun
7. Chalmers tekniska högskola
8. DHL
9. Drivkraft Sverige
10. Einride
11. Ellevio
12. Emmaboda kommun
13. Energiföretagen
14. Energigas Sverige
15. Energimarknadsinspektionen
16. Enköping kommun
17. Eon
18. Gotland kommun
19. Göteborgs kommun
20. Hjo kommun
21. Härnösand kommun
22. Järfälla kommun
23. Konjunkturinstitutet
24. Konkurrensverket

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

25. Lidköping kommun
26. Luleå kommun
27. Lund kommun
28. Länsstyrelsen i Östergötlands län
29. Länsstyrelsen i Gotlands län
30. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
31. Länsstyrelsen i Jämtlands län
32. Länsstyrelsen i Jönköpings län
33. Länsstyrelsen i Norrbottens län
34. Länsstyrelsen i Skåne län
35. Länsstyrelsen i Stockholms län
36. Länsstyrelsen i Uppsala län
37. Länsstyrelsen i Värmlands län
38. Länsstyrelsen i Västerbottens län
39. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
40. Malmö kommun
41. Mariestads kommun
42. Naturvårdsverket
43. Nordion
44. Northvolt
45. Näringslivets transportråd
46. Postnord
47. Power Circle
48. Region Gotland
49. Region Gävleborg
50. Region Skåne
51. Region Värmland
52. Region Västernorrland
53. RISE
54. Sandvikens kommun
55. Scania
56. Schenker
57. Simrishamn kommun
58. Solna kommun
59. Skellefteå kommun
60. Statens energimyndighet
61. Stockholms kommun
62. Strängnäs kommun
63. Strömstad kommun
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64. Sunne kommun
65. Svenska Transportarbetareförbundet
66. Sveriges hamnar
67. Sveriges Kommuner och Regioner
68. Sveriges Åkeriföretag
69. Swedegas
70. Teknikföretagen
71. Tillväxtanalys
72. Tillväxtverket
73. Trafikverket
74. Trafikanalys
75. Transportföretagen
76. Transportstyrelsen
77. Statens väg- och transportforskningsinstitut
78. Trelleborg kommun
79. Trollhättan kommun
80. Umeå kommun
81. Uniper
82. Upphandlingsmyndigheten
83. Uppsala kommun
84. Vattenfall
85. Verket för innovationssystem
86. Västerås kommun
87. Västra Götalandsregionen
88. Växjö kommun
89. Örebro kommun
90. Östersund kommun
Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 oktober 2021. Svaren bör
lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se, i.e.remissvar@regeringskansliet.se och med
kopia till christina.rasmussen@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/02039 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Lina Kinning
Departementssekreterare

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 268

Remiss. Promemoria om förordningen om
stöd till regionala elektrifieringspiloter för
tunga transporter

RS 2021/1080

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Remissyttrande gällande Promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter överlämnas till Infrastrukturdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Remissen gäller förslaget till en ny förordning om investeringsstöd till så kallade
”elektrifieringspiloter, ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur
med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som
möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom
ett område med omfattande behov av godstransporter”.
Förordningen, vilken meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, anpassas till
de villkor som gäller enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 samt anpassas till övrig relevant EU-lagstiftning gällande villkor
för offentliga investeringsstöd.
Stödet handläggs hos Energimyndigheten och är redan försenat i och med att
förordningen ännu inte godkänts. Medel finns redan i budget för innevarande år,
men avses även för kommande år.
I förslaget anges att ”Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till att
påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i området. Regionalt
brett förankrade projekt som genomförs i samverkan mellan olika aktörer och som
leder till möjlig elektrifiering av en stor mängd trafikarbete med lastbilar i samma
geografiska område bör därför ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan med
regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala elektrifieringspiloter i respektive län.”
Utöver Energimyndigheten föreslår endast länsstyrelserna få extra medel, för att till
sina övriga samordningsuppdrag även samordna detta stöd, i samverkan med
regioner och kommuner.
Energimyndigheten föreslås få ett utökat informationsuppdrag om övriga stöd som
kompletterar stödet till elektrifieringspiloter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 268 forts
Det stöd som ligger närmast till för regioner och kommuner är att företag,
kommuner och regioner kan söka statligt stöd från Energimyndigheten för köp och
finansiell leasing av tunga lastbilar, totalvikt över 3,5 ton, som drivs av bioetanol,
fordonsgas eller el från t ex batteri eller bränsleceller.
Bedömningen är att regionstyrelsen kan välkomna förslaget till förordning, med
bakgrund av att detta stöd är en av flera statliga satsningar som behövs för att bryta
beroendet av fossila bränslen i transportsektorn. Regionstyrelsen kan även ställa sig
bakom de bedömningar som görs i promemorian, men med tillägget att det vore
önskvärt att även öppna stödet för fler e-bränslen. Att stödet ska gå till allmänt
tillgängliga tank-/laddstationer är ett krav för att inte stödet ska behöva ett särskilt
EU-godkännande, men det får inte äventyra säkerheten kring anläggningarna.
Konsekvensanalyser av barnperspektiv, jämställdhet. landsbygd, eller styrkortsperspektiv görs inte i detta remissvar, då dessa aspekter inte finns med i remissunderlaget.
Förslaget om statligt stöd till elektrifieringspiloter är ett led arbetet för att i att nå
Sveriges klimatmål, detta förslag var redan berett i fjolårets budgetberedning till 2021,
därför lyfts inte här frågan om att komplettera med stöd till flyg och sjöfart, det får
komma i nya satsningar. Fler åtgärder kommer att behövas.
Ärendets behandling under mötet

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

Indrastrukturdepartementet 2021-07-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen/Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504
27 september 2021

Anna Adler/Susanna Collin/Harald Gröttvik

Regionstyrelsen

Information inför markanvisningstävling inom
Stadsutvecklingsprojekt Visborg.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen och ger Stadsutvecklingsprojekt
Visborg i uppdrag att återkomma i november med fullständigt underlag inför
beslut om utlysning av markanvisningstävling avseende tilldelningsområde 1-4
inom detaljplaneförslag för kv Trombonen och Slagverket m fl (tidigare del av
delområde A, Vädursgatan, Visborg).

Sammanfattning

Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av Regionfullmäktige 2009-1214 (RF § 172). Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan Visborg,
godkändes av Regionfullmäktige 2016-04-25 (RF § 61).
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan
godkändes av Regionstyrelsen 2017-11-23 (RS § 331) och dåvarande
Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med
strukturplanens intentioner.
Regionstyrelsen godkände 2020-11-25 (RS § 337) Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del
för hela Visborgsområdet och Kvalitetsprogram Visborg Fördjupningsområde Norra Visborg samt
del av Regementsområdet.
Arbetet med en detaljplan inom området pågår och förväntat antagande sker våren
2023.
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24 (RS § 281) att ge AB GotlandsHem en generell
markanvisning inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. I syfte
att reglera samverkan mellan Region Gotland och AB GotlandsHem samt att reglera
övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
delområde A, Vädursgatan, Visborg ingicks ett ramavtal mellan parterna vilket
godkändes av Regionstyrelsen 2019-08-29 (RS § 243).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

AB GotlandsHem meddelade efter styrelsebeslut 2021-03-23 att projektet på Visborg
avbryts och som en direkt följd av beslutet sägs ramavtalet avseende Visborg upp.
Detta öppnade för Region Gotland att genom markanvisningstävling anvisa marken
till andra aktörer och Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
Stadsutvecklingsprojekt Visborg har bedömt att lämplig tidpunkt att genomföra
tävlingen är efter samråd av detaljplanen.
Därmed gav Regionstyrelsen 2021-03-24 (RS § 97) i uppdrag till
Stadsutvecklingsprojekt Visborg att upprätta kriterier och ramar för en
markanvisningstävling samt att återrapportera detta i oktober.
Nedan redovisas föreslagen tidplan samt förslag på områdesindelning,
upplåtelseformer, markpriser och utvärderingskriterier. Underlaget är utformat i
enlighet med tidigare beslut rörande tekniska grundförutsättningar, detaljplanen som
under hösten går ut på samråd samt inom de ramar som anges i godkänt
kvalitetsprogram för Visborg.
Tidplan markanvisningstävling

November-december 2021
Januari 2022

Februari 2022
15 maj 2022
Maj-juni 2022
September alt. oktober 2022
Hösten 2022

Våren 2023

Samråd detaljplan
Genomgång av inkomna synpunkter
och behov av eventuella justeringar av
detaljplaneförslaget
Utskick av inbjudan
markanvisningstävling
Sista dag inlämning av anbud
Utvärdering inkomna anbud
Beslut om vinnande förslag i
Regionstyrelsen
Tecknande av markanvisningsavtal
Granskning av detaljplan
Beslut om godkännande av
markanvisningsavtal i Regionstyrelsen
Antagande av detaljplan
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

Tilldelningsområden 1-4

1.

Lamellhus, ca 55 lägenheter

2.

Radhus, 12 enheter

3.

Lamellhus, ca 60 lägenheter

4.

Lamellhus, ca 25 lägenheter

Grundförutsättningar
Fastighetsrättsliga, ekonomiska och organisatoriska











Ett tävlingsbidrag lämnas per område 1 till 4
Samma aktör får lämna bidrag för valfritt antal områden
Valfri upplåtelseform
Vid byggande av bostadsrätter är priset 5000 kr/kvm BRA (bruksarea)
Vid byggande av hyresrätter är priset 2500 kr/kvm BRA
Parkeringsköp tillämpas, se TN § 165 2021-09-15
Byggnadsskyldighet avseende uppförande och utförande, kopplas till vite
Inlämnarens organisatoriska förutsättningar redovisas
Inlämnarens ekonomiska förutsättningar redovisas
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

Teknik




Avfallshantering ska redovisas och lägst följa Region Gotland riktlinjer
Energihushållning, PBF 3 kap § 14. Beskrivning av hur detta uppnås.



God hushållning med vatten, PBF 3 kap § 20. Beskrivning av hur detta
uppnås.
Fördröjning och hantering av dagvatten följer Region Gotlands riktlinjer
Anslutning ska ske till källsorterande avloppssystem




Gestaltning och utformning





Samrådsförslaget till detaljplanen för kv Trombonen & Slagverket m fl där
bestämmelser baseras bl a på framtaget kvalitetsprogram (godkänt RS nov
2020)
Bestämmelser i PBL kap 8 Utformning av byggnader och tomt (§1-3, 9-10)

Utvärderingskriterier avseende tilldelningsområde 1, 3 och 4
(flerfamiljshus)

Om markanvisningstävlingens grundförutsättningar uppfyllts bedöms
tävlingsförslagen utifrån utvärderingskriterier. Dessa beskrivs nedan. Kriterierna
utgår från kvalitetsprogrammet för Visborg och poängsätts i samband med
utvärderingen. Det står exploatören fritt att välja vilka kriterier som inarbetas och
beskrivs i inlämnat material.
Utemiljö

I Visborg kuggar natur och bebyggelse i varandra och skapar förutsättningar för en
god, grön och hållbar livsmiljö. Vegetationen utgör ett sammanhållande inslag och de
väl gestaltade utemiljöerna har stor betydelse för trivsel, hälsa och välmående.
1.

Bärande gestaltningsdrag

Förslaget uppvisar en tydlig landskapsarkitektonisk idé där struktur och vegetation
samverkar för att skapa rumslighet och platsbildningar på kvartersgårdar och
förgårdsmark. Viktiga basfunktioner som planerad angöring, placering av
gemensamhetslokaler och miljöbodar samt erforderlig parkering för rörelsehindrade
och cyklar redovisas tydligt.
2.

Fördröjning av dagvatten

Lösningar för att fördröja dagvatten bidrar till gestaltningskonceptet och integreras i
markutformningen.
3.

Ekosystemtjänster

Utemiljön gestaltas för att understödja ekosystemtjänster från alla kategorier, det vill
säga reglerande, försörjande, stödjande och kulturella. Till stöd för
förslagsutformningen kan Naturvårdsverkets Ekosystemtjänstförteckning användas.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

Bebyggelse

Bebyggelsen i Visborg samverkar med utemiljön för att åstadkomma en väl
förankrad, trivsam och hållbar stadsdel.
1.

Bebyggelsens arkitektoniska idé och utformning

Förslaget uppvisar en tydligt genomförbar arkitektonisk idé från helhet till detalj.
Volym, skala, färg- och materialval, fasad- och takform samt planlösningar
samverkar. Gestaltningskonceptet och den arkitektoniska idén stärker och aktiverar
angränsande gator och torg och bidrar till en bra livsmiljö för den enskilde.
2.

Bebyggelsens bidrag till helheten och hållbarhet

Den arkitektoniska idén förhåller sig på ett inkännande och medvetet sätt till
intilliggande regementsområde och inspireras av platsens karaktäristiska värden som
grönstruktur, gator samt övriga platsbildningar och stadsrum inom närområdet.
Arkitekturen stärker upplevelsen av Visborgs publika och gemensamma rum. Här är
det enkelt, tryggt och trevligt att gå och cykla. Utformningen integrerar hållbara
lösningar på ett kreativt och innovativt sätt.
Samspel och identitet

Genom att sätta de boende och deras olika behov i fokus främjas social hållbarhet
och inkludering. I Visborg ska särskilt barn, äldre och personer med
funktionsvariationer visas omsorg.
1.

Interaktioner och möten

Inom kvarteren struktureras och utformas byggnader och gårdsmiljö för att gynna
mellanmänskliga interaktioner och möten. Perspektiv som trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet och delaktighet genomsyrar förslaget. Gestaltningen av entréer och
förgårdsmark mot omgivande gator är särskilt betydelsefull. Längs Vädursgatan
skapas platser på kvartersmark som ges en mer utåtriktad karaktär. Mötesplatser som
främjar den sociala samvaron ger liv och rörelse och bidrar till goda samband med
övriga områden inom Visborg. Den gemensamma gårdsmiljön är generös, lockar till
vistelse och stödjer samvaro. Här finns också en gestaltad tydlighet mellan de privata
uteplatserna och det gemensamma gårdsrummet. Utöver det enskilda boendet
erbjuder byggnaderna rum och platser som bidrar till gemenskap och möten.
2.

Delaktighet och variation

Förslaget möjliggör en flexibilitet avseende de boendes olika behov och önskemål,
över tid eller val av boendeform. Här öppnas för en blandning av människor,
verksamhetslokaler, lägenhetsstorlekar och lösningar som gynnar delningsekonomi.
Det kan innebära bogemenskaper, extra tillgänglighet, eller konvertibla planlösningar.
3.

Genius loci

Förslaget uppvisar identitetsbärande drag och platsförankring i det som utgör dåtid,
nutid och framtid i Visborg.
Utvärderingskriterier avseende tilldelningsområde 2 (radhus)

När markanvisningstävlingens grundförutsättningar uppfyllts bedöms
tävlingsförslagen utifrån utvärderingskriterier. Dessa beskrivs nedan. Kriterierna
utgår från kvalitetsprogrammet för Visborg och poängsätts i samband med
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

utvärderingen. Det står exploatören fritt att välja vilka kriterier som inarbetas och
beskrivs i inlämnat material.
Utemiljö

En attraktiv utemiljö har stor betydelse för hälsa, trivsel och allmänt välmående. I
Visborg kuggar natur och bebyggelse i varandra och skapar förutsättningar för en
god och grön livsmiljö.
1. Bärande gestaltningsdrag
Förslaget uppvisar en tydlig landskapsarkitektonisk idé där struktur och vegetation
samverkar för att skapa rumslighet. Viktiga basfunktioner som angöring,
avfallshantering samt erforderlig parkering för cyklar redovisas tydligt.
2. Fördröjning av dagvatten
Lösningar för att fördröja dagvatten bidrar till gestaltningskonceptet och integreras i
markutformningen.
3. Ekosystemtjänster
Utemiljön gestaltas för att understödja ekosystemtjänster från alla kategorier, det vill
säga reglerande, försörjande, stödjande och kulturella. Till stöd för gestaltningsarbetet
kan Naturvårdsverkets Ekosystemtjänstförteckning användas.
Bebyggelse

Bebyggelsen i Visborg samverkar med utemiljön för att åstadkomma en fullödig,
hållbar och robust stadsdel.
5. Bebyggelsens arkitektoniska idé och utformning
Förslaget uppvisar en tydlig, välgestaltad och genomförbar arkitektonisk idé från
helhet till detalj. Volym, skala, färg- och materialval, fasad- och takform, mötet med
gårdsmiljö samt planlösningar samverkar.
6. Bebyggelsens bidrag till helhet och hållbarhet
Den arkitektoniska idén förhåller sig på ett inkännande och medvetet sätt till
Regementsområdet och inspireras av platsens karaktäristiska värden som
grönstruktur, gator samt övriga platsbildningar och stadsrum inom närområdet.
Arkitekturen stärker upplevelsen av Visborgs publika och gemensamma rum. Här är
det enkelt, tryggt och trevligt att gå och cykla. Utformningen integrerar hållbara
lösningar på ett kreativt och innovativt sätt.
Samspel och identitet

Genom att sätta de boende och deras olika behov i fokus främjas social hållbarhet
och inkludering. I Visborg ska särskilt barn, äldre och personer med
funktionsvariationer visas omsorg.
4. Interaktioner och möten
Inom området struktureras och utformas byggnader och gårdsmiljö för att både
gynna mellanmänskliga interaktioner och en privat sfär. Perspektiv som trygghet,
jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet genomsyrar förslaget. Gestaltningen av
entréer och förgårdsmark mot angränsande kvartersgata är särskilt betydelsefull. Här
finns en gestaltad tydlighet mellan de privata uteplatserna och angränsande gata och
gårdsrum.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/504

5. Delaktighet och variation
Förslaget möjliggör flexibilitet i planlösningen för att fylla olika behov och önskemål.
Strukturen öppnar för delade funktioner.
6. Genius loci
Förslaget uppvisar identitetsbärande drag och platsförankring i det som utgör dåtid,
nutid och framtid i Visborg.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt att
ovan beskrivna förutsättningar, upplägg samt ramar för markanvisningstävlingen är
väl genomtänkta och tydligt definierade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför Regionstyrelsen att ge
Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att i november 2021 återkomma med
material för slutligt godkännande samt beslut om att genomförande av tävlingen
enligt tidplan ovan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 270

Markanvisningstävling inom
Stadsutvecklingsprojekt Visborg

RS 2021/504

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
 Regionstyrelseförvaltningen genom Stadsutvecklingsprojekt Visborg får i uppdrag
att återkomma i november med fullständigt underlag inför beslut om utlysning av
markanvisningstävling avseende tilldelningsområde 1-4 inom detaljplaneförslag för
kv Trombonen och Slagverket m fl (tidigare del av delområde A, Vädursgatan,
Visborg).


Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av regionfullmäktige
2009-12-14 (RF § 172). Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan
Visborg, godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61.
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av
Vädursgatan godkändes av regionstyrelsen 2017-11-23, § 331 och dåvarande
Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med
strukturplanens intentioner.
Regionstyrelsen godkände 2020-11-25, § 337 Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del
för hela Visborgsområdet och Kvalitetsprogram Visborg Fördjupningsområde Norra
Visborg samt del av Regementsområdet.
Arbetet med en detaljplan inom området pågår och förväntat antagande sker våren
2023.
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 281 att ge AB GotlandsHem en generell
markanvisning inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. I syfte
att reglera samverkan mellan Region Gotland och AB GotlandsHem samt att reglera
övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
delområde A, Vädursgatan, Visborg ingicks ett ramavtal mellan parterna vilket
godkändes av regionstyrelsen 2019-08-29, § 243.
AB GotlandsHem meddelade efter styrelsebeslut 2021-03-23 att projektet på Visborg
avbryts och som en direkt följd av beslutet sägs ramavtalet avseende Visborg upp.
Detta öppnade för Region Gotland att genom markanvisningstävling anvisa marken
till andra aktörer och regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt Visborg har bedömt att lämplig tidpunkt att genomföra tävlingen är efter
samråd av detaljplanen.
forts
23 (31)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 270 forts
Därmed gav regionstyrelsen 2021-03-24, § 97 i uppdrag till Stadsutvecklingsprojekt
Visborg att upprätta kriterier och ramar för en markanvisningstävling samt att
återrapportera detta i oktober.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt med
beskrivna förutsättningar, upplägg samt ramar för markanvisningstävlingen är väl
genomtänkta och tydligt definierade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att ge Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att i november 2021 återkomma med material för slutligt
godkännande samt beslut om att genomförande av tävlingen enligt föreslagen
tidplan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Adler, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
och Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår som medskick att bl a tidplanen för markanvisningstävlingen
ska ses över.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1067
28 september 2021

Regionstyrelsen

Försäljning av fastigheterna Klinte Sicklings 1:116 och 1:117
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämndens förslag till försäljning avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har, efter skriftlig förfrågan från Suderviljan ekonomisk förening,
föreslagit en fastighetsförsäljning av ovan nämnda fastigheter. I enlighet med
beslutade riktlinjer ska en försäljning föregås av en marknadsvärdering. Den
marknadsvärdering som gjorts avser en av fastigheterna och indikerar ett värde om
3 500 000 kr. Utöver detta ska även fastigheternas bokförda värde beaktas. I detta
fall uppgår det bokförda värdet per 2021-08-31 till 5 776 000 kr.
Efter förhandling med Suderviljan ekonomisk förening har ett försäljningspris om
1 750 000 kr överenskommits. Utöver detta finns även en klausul om
tilläggsköpeskilling om 1 750 000 kr om fastigheterna säljs inom 10 år.
Försäljningen innebär en bokföringsmässig kostnad för Region Gotland på
ca 4 000 000 kr vilket belastar resultatet 2021 samt att marknadsvärderingen inte
utgör grund för försäljningspriset.
Som motiv till dessa avsteg anger tekniska nämnden att kostnadsminskningar
kommer att ske avseende drift och förvaltning, att verksamheten inom det sociala
kooperativet ges förutsättningar att utvecklas och att de arbetstillfällen och den nytta
det sociala kooperativet gör ges möjlighet att planera långsiktigt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fastigheten inte ska säljas till pris som
understiger marknadsvärderingen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1067

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har den 23 juni 2021, § 140 beslutat föreslå regionfullmäktige att
godkänna köpekontrakt som avser försäljning av Klinte Sicklings 1:116 och Klinte
Sicklings 1:117 för en köpeskilling om 1 750 000 kronor och övriga villkor enligt
köpekontraktet.
Regionen ska enligt 11 kap. 1 § kommunallagen (KL) ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Av regionens fastighetspolicy och riktlinjer följer att
regionen alltid ska tillse att fastighetsförsäljningar sker på marknadsmässiga villkor på
en konkurrensutsatt marknad, att undantag kan ske, att avsteg ska motiveras och vid
direktförsäljning ska försäljningspriset alltid baseras på en marknadsmässig
värdering.1
Vidare får enligt 2 kap. 8 § andra stycket KL individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Ett stöd till en
näringsidkare kan även strida mot EU:s regler om statsstöd.
Beträffande synnerliga skäl uttalade regeringen i förarbetena att ”[o]m det egentliga
näringslivet inte levererar service inom ett visst serviceområde som normalt inte
ankommer på kommun eller landsting, kan det finnas ett rättsligt utrymme för
kommunala åtgärder som annars skulle betraktas som otillåtna. Om servicenivån
sjunker klart under det acceptabla kan kommunen ha rätt att lämna ekonomiskt stöd
till enskilda näringsidkare för att garantera en viss minimistandard av kommersiell
service till hushållen. Allmänt sett gäller en restriktiv syn på kommunala stödinsatser
gentemot enskilda företag. När det gäller avgränsningen av tillåtna insatser måste
dock rättstillämpningen kunna anpassas till samhällsutvecklingen (prop. 1990/91:117
s. 153).”2
Bedömning

Sammanfattningsvis får regionen inte sälja fastigheter till underpris till en
näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl och om stödet även är förenligt med
EU-rätten.3 Enligt regionens egna riktlinjer ska dessutom avvikelser från
marknadsmässig hantering alltid motiveras.
Av handlingarna i ärendet framgår att en av fastigheterna av värderingsman har
värderats till 3 500 000 kronor och att direktförsäljning avses ske till en ekonomisk
förening, det vill säga en näringsidkare. Det är alltså en underprisförsäljning, en gåva
av regionens tillgångar till ett företag. En nämnd ska vara affärsmässig i sina köp
eller säljverksamhet. Att ge gåvor är således inte en nämnd utan uttrycklig lag eller
motsvarande behörig att slutligt besluta om.
Tekniska nämnden har således gjort rätt som hänskjutit det slutliga avgörandet av
ärendet till regionfullmäktige. Frågan om avstegen från den marknadsmässiga
prissättningen har motiverats av nämnden på sätt som regionens egna riktlinjer anger
kan diskuteras. Det har dock inte framkommit några sådana synnerliga skäl som
anges i förarbetena såsom bortfall av väsentlig service.
Till detta kan även tilläggas att fastigheterna i dag är bokförda till ett värde av
5 760 000 kr. En försäljning för 1 750 000 kr skulle innebära en realisationsförlust
om drygt 4 000 000 kr. Detta belastar regionens totala resultat för 2021.

1

Se https://www.gotland.se/104274 s. 2 respektive https://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/doc/content/17835 s. 3.

2

Se prop. 2016/17:171 s. 304.

Se även
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/kommunalmarkmarkanvisningar.5833.htm
l
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1067

Regionstyrelseförvaltningen föreslår efter en samlad bedömning att tekniska
nämndens förslag om försäljning ska avslås.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 23 juni 2021, § 140
Suderviljan växthus bokfört värde 20210831.pdf
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Objektid
16103600001
16103600003
16103601001
16103601002
16103601003
16103601004
16103605001

Benämning
Klinte arbetskooperativ
KLINTE SICKLINGS 1:116 (1:55)
Klinte arbetskooperativ
Klinte arbetskooperativ
Klinte arbetskooperativ
Klinte arbetskooperativ
HUS 05 VÄXTHUS (FD 1:70)

Fastighetsbeteckning
KLINTE SICKLINGS 1:116-1:117
KLINTE SICKLINGS 1:116
KLINTE SICKLINGS 1:116-1:117
KLINTE SICKLINGS 1:116-1:117
KLINTE SICKLINGS 1:116-1:117
KLINTE SICKLINGS 1:116-1:117
KLINTE SICKLINGS 1:116/1:117

Typ
REDOV
REDOV
REDOV
REDOV
REDOV
REDOV
REDOV

Period
202108
202108
202108
202108
202108
202108
202108

UB
176 735
87 100
1 764 443
1 865 808
1 735 910
125 953
19 661
5 775 611

REGION GOTLAND
Utskriven av : Mikael Wollbo
Anvgrp
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV
1TKFAKTIV

Objektgrupp
1123TKF01
1111TKF01
1123TKF01
1123TKF01
1123TKF01
1123TKF01
1123TKF02

Huvudobjekt
161036
161036
161036
161036
161036
161036

Anläggningsreskontraöversikt
Objektid
16103600001
16103600003
16103601001
16103601002
16103601003
16103601004
16103605001

Benämning
Komponenttyp
Klinte arbet 101
KLINTE SICKL
Klinte arbet 160
Klinte arbet 140
Klinte arbet 115
Klinte arbet 110
HUS 05 VÄXTH

Objekttyp

Bermetod
BOKFVR
BOKFVR
NOM
NOM
NOM
NOM
NOM

TaxeringsvärInt ftg
0980110
0980110
0980110
0980110
0980110
0980110
0980110

IB : 5 788 044,16

IB mark/restv : 0,00

Ack. Avskrivning : 1 277 826,76

Per. Avskrivning : 28 358,19

Ränta : 7 199,61

Avskrivn. + ränta : 35 557,80

Ränta mark/restv : 0,00

UB : 5 775 610,97

UB mark/restv : 0,00

2021-09-09 12:50

Sida 1/3

Anläggningsreskontraöversikt

REGION GOTLAND
Utskriven av : Mikael Wollbo
Fastighetsbe Typ
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV
KLINTE SICKL REDOV

2021-09-09 12:50

Period
202108
202108
202108 1
202108 1
202108 1
202108
202108

160
87
770
871
744
133
19

IB IB mark/rest Ack.
810,00
100,00
026,76
712,47
767,01
825,36
802,56

Avskrivnin Per. Avskrivning
245
259
389
346
36

681,92
796,24
693,92
371,96
282,72

5
5
8
7

583,68
904,46
856,68
872,09
141,28

Ränta Avskrivn. + ränta
201,01
201,01
108,88
108,88
2 205,55
7 789,23
2 332,26
8 236,72
2 169,89
11 026,57
157,44
8 029,53
24,58
165,86

Sida 2/3

REGION GOTLAND
Utskriven av : Mikael Wollbo
Ränta mark/restv
176
87
1 764
1 865
1 735
125
19

2021-09-09 12:50

UB
735,00
100,00
443,08
808,01
910,33
953,27
661,28

Anläggningsreskontraöversikt
UB mark/restv

Sida 3/3

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 140

TN § 140

Försäljning Suderviljan

TN 2020/3491
TN AU § 124

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt
som avser försäljning av Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 för en
köpeskilling om 1 750 000 kronor och övriga villkor enligt köpekontraktet.

Tekniska nämnden beslutade (2020-09-16 TN § 189) att i första hand direktförsälja
Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 till det sociala kooperativet
Suderviljan.
På fastigheterna bedriver Suderviljans sociala kooperativ daglig verksamhet med
bland annat växtodling, handelsträdgård, försäljning av växter och trädgårdsnära
tjänster. Verksamheten erbjuder arbetsträning till personer som står utanför den
öppna arbetsmarknaden. Föreningen har verkat i Klintehamn sedan 2003 och är,
genom Socialförvaltningen, nyttjare av aktuella fastigheter sedan 2013. Föreningens
kooperativa värderingar bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa
och alla människors lika värde. Varje medarbetare är delaktig i företaget med ansvar
och inflytande.
Förslag till köpekontrakt för överlåtelse av fastigheterna har upprättas och ska
godkännas av Regionfullmäktige.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att de föreslagna
fastigheterna kan försäljas vilket medför en kostnadsminskning. Den verksamhet
som bedrivs på fastigheterna får större förutsägbarhet och föreningen kan påverkar
sina egna förutsättningar.
Barn- och genusperspektiv – Att försälja de föreslagna fastigheterna påverkar varken
barn eller genus.
Landsbygdsperspektiv - Att försälja de föreslagna fastigheterna är positivt för
sysselsättning och övriga verksamheter i Klintehamn med omnejd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Att försälja de föreslagna fastigheterna innebär
sänkta nettokostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 140

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt
som avser försäljning av Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 för en
köpeskilling om 1 750 000 kronor och övriga villkor enligt köpekontraktet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-26
Köpekontrakt
Skrivelse från Suderviljan 2020-10-08
Skrivelse från Suderviljan 2021-02-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3491
26 maj 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Överlåtelse fastigheter i Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt
som avser försäljning av Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 för en
köpeskilling om 1 750 000 kr och övriga villkor enligt köpekontraktet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade (2020-09-16 TN § 189) att i första hand direktförsälja
Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 till det sociala kooperativet
Suderviljan.
På fastigheterna bedriver Suderviljans sociala kooperativ daglig verksamhet med
bland annat växtodling, handelsträdgård, försäljning av växter och trädgårdsnära
tjänster. Verksamheten erbjuder arbetsträning till personer som står utanför den
öppna arbetsmarknaden. Föreningen har verkat i Klintehamn sedan 2003 och är,
genom Socialförvaltningen, nyttjare av aktuella fastigheter sedan 2013. Föreningens
kooperativa värderingar bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa
och alla människors lika värde. Varje medarbetare är delaktig i företaget med ansvar
och inflytande.
Förslag till köpekontrakt för överlåtelse av fastigheterna har upprättas och ska
godkännas av Regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden tog initiativ till att förorda direktförsäljning av Klinte Sicklings
1:116 och Klinte 1:117 till Suderviljan ekonomisk förening när Teknikförvaltningen
2020-09-16 redovisade fastigheter lämpliga att försälja.
Suderviljan ekonomisk förening är ett arbetsintegrerat socialt kooperativ som har
verkat i Klintehamn sedan 2003. I samarbete med SOF har föreningen disponerat
lokaler och odlingsmark på Klinte Sicklings 1:116 och 1:117 sedan 2013.
Verksamheten består av daglig verksamhet med växtodling, försäljning av blommor
och växter, trädgårdsnära tjänster, parkunderhåll och bygg- och måleriarbetet. Ca 20
medarbetare är sysselsatta. Knappt häften är LSS-brukare, övriga står utanför
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3491

ordinarie arbetsmarknad på grund av fysiska, mentala eller sociala
funktionsnedsättningar.
Suderviljan är en icke vinstdrivande förening som ägs av dess medlemmar och alla
kan bli medlemmar.
De två fastigheterna Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 ligger bredvid
varandra och nyttjas i verksamheten, se kartbild nedan. Klinte Sicklings är bebyggd
med växthus, kontor och försäljningslokal. Klinte Sicklings 1:117 är obebyggd med
undantag av enkla förråd och nyttjas för växtodling. En marknadsvärdering av Klinte
Sicklings 1:116 genomfördes i juni 2020 av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet
bedömdes till 3 500 000 kr. I värderingen ingick inte Klinte Sicklings 1:117 som
nyttjas för frilandsodling och är väsentlig för verksamheten. Klinte Sicklings 1:117 är
ca 1 900 kvm, gällande detaljplan tillåter bostadsbebyggelse. En fingervisning om
värdet kan ges av att regionen haft obebyggda tomter till salu i Klintehamn under en
tid för 150 000 kr respektive 250 000 kr.

Klinte Sicklings 1:116 och 1:117

Förhandlingar har pågått med föreningen sedan oktober 2020. Föreningen klargjorde
i ett tidigt skede att de inte har finansiella möjligheter att förvärva till marknadsvärde.
Diskussioner har förts hur en försäljning under bedömt marknadsvärde kan ske som
samtidigt motverkar att fastigheten säljs vidare till ett pris som överstiger
köpeskillingen. Överlåtelseförbud på 25 har prövats men motverkar föreningens
möjligheter att belåna fastigheten. I bifogade förslag till köpekontrakt accepterar
föreningen en köpeskilling på 1 750 000 kronor. I avtalet ingår klausul om
tilläggsköpeskilling på 1 750 000 kr som utfaller i den händelse att föreningen inom
10 år överlåter hela, eller delar av de båda fastigheterna. Till säkerhet för
tilläggsköpeskillingen överlämnar köparen ett pantbrev till regionen med säkerhet
inom utrymmet 3 500 000 kr i de båda fastigheterna tillsammans.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att de föreslagna
fastigheterna kan försäljas vilket medför en kostnadsminskning. Den verksamhet
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3491

som bedrivs på fastigheterna får större förutsägbarhet och föreningen kan påverkar
sina egna förutsättningar.
Barn- och genusperspektiv – Att försälja de föreslagna fastigheterna påverkar varken
barn eller genus.
Landsbygdsperspektiv - Att försälja de föreslagna fastigheterna är positivt för
sysselsättning och övriga verksamheter i Klintehamn med omnejd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Att försälja de föreslagna fastigheterna innebär
sänkta nettokostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-26
Köpekontrakt
Skrivelse från Suderviljan 2020-10-08
Skrivelse från Suderviljan 2021-02-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 269

Försäljning av fastigheten Klinte Sicklings
1:116 och 1:117 (Suderviljan)

RS 2021/1067

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige


Tekniska nämndens beslut om försäljning godkänns.

Tekniska nämnden har, efter skriftlig förfrågan från Suderviljan ekonomisk förening,
föreslagit en fastighetsförsäljning av ovan nämnda fastigheter. I enlighet med beslutade
riktlinjer ska en försäljning föregås av en marknadsvärdering. Den marknadsvärdering
som gjorts avser en av fastigheterna och indikerar ett värde om 3 500 000 kr. Utöver
detta ska även fastigheternas bokförda värde beaktas. I detta fall uppgår det bokförda
värdet per 2021-08-31 till 5 776 000 kr.
Efter förhandling med Suderviljan ekonomisk förening har ett försäljningspris om
1 750 000 kr överenskommits. Utöver detta finns även en klausul om tilläggsköpeskilling om 1 750 000 kr om fastigheterna säljs inom 10 år.
Försäljningen innebär en bokföringsmässig kostnad för Region Gotland på ca
4 000 000 kr vilket belastar resultatet 2021 samt att marknadsvärderingen inte utgör
grund för försäljningspriset.
Som motiv till dessa avsteg anger tekniska nämnden att kostnadsminskningar
kommer att ske avseende drift och förvaltning, att verksamheten inom det sociala
kooperativet ges förutsättningar att utvecklas och att de arbetstillfällen och den nytta
det sociala kooperativet gör ges möjlighet att planera långsiktigt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fastigheten inte ska säljas till pris som understiger marknadsvärderingen.
Sammanfattningsvis får regionen inte sälja fastigheter till underpris till en näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl och om stödet även är förenligt med EUrätten. Enligt regionens egna riktlinjer ska dessutom avvikelser från marknadsmässig
hantering alltid motiveras.
Av handlingarna i ärendet framgår att en av fastigheterna av värderingsman har
värderats till 3 500 000 kronor och att direktförsäljning avses ske till en ekonomisk
förening, det vill säga en näringsidkare. Det är alltså en underprisförsäljning, en gåva
av regionens tillgångar till ett företag. En nämnd ska vara affärsmässig i sina köp eller
säljverksamhet. Att ge gåvor är således inte en nämnd utan uttrycklig lag eller motsvarande behörig att slutligt besluta om.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 269 forts
Tekniska nämnden har således gjort rätt som hänskjutit det slutliga avgörandet av
ärendet till regionfullmäktige. Frågan om avstegen från den marknadsmässiga
prissättningen har motiverats av nämnden på sätt som regionens egna riktlinjer anger
kan diskuteras. Det har dock inte framkommit några sådana synnerliga skäl som
anges i förarbetena såsom bortfall av väsentlig service.
Till detta kan även tilläggas att fastigheterna i dag är bokförda till ett värde av
5 760 000 kr. En försäljning för 1 750 000 kr skulle innebära en realisationsförlust
om drygt 4 000 000 kr. Detta belastar regionens totala resultat för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår efter en samlad bedömning att tekniska
nämndens förslag om försäljning ska avslås.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Meit Fohlin (S) och
Claes Nysell (L) att tekniska nämndens beslut om försäljning ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 23 juni 2021, § 140
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1244
8 oktober 2021

Anna Adler

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal samt tomträttsavtal avseende Visby
Korpralen 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal samt upprättat
tomträttsavtal avseende fastigheten Visby Korpralen 1 med Svenska Studenthus AB.

Sammanfattning

Uppsala universitet campus Gotland och dess studentkår Rindi har sedan flera år
flaggat för att tillgången på studentbostäder i Visby är så begränsad att det utgör ett
hot mot universitets utveckling. Vid varje höstterminstart blir det allt svårare för
studenterna att hitta boende eftersom tillgången på året-runt bostäder för studenter
är starkt begränsad. Många privata aktörer erbjuder bostäder till studenter, men
merparten hyrs inte ut på helårsbasis utan studenterna tvingas lämna sina bostäder
över sommaren.
Det är av yttersta vikt att Region Gotland medverkar till och underlättar för
tillkomsten av fler studentbostäder och därmed bidrar till möjligheten för
universitetet att fortsätta växa i den planerade takten, vilket också är i linje med det
strategiska partnerskap som finns mellan Region Gotland och Uppsala universitet
Campus Gotland.
Som ett led i att tillskapa fler studentbostäder på Gotland tecknades 2018 en
avsiktsförklaring med Svenska Studenthus i syfte att lokalisera lämplig mark för
ändamålet. Detta resulterade i en direktanvisning av mark inom
stadsbyggnadsprojektet Visborg för byggande av ca 150 lägenheter med inflyttning
2023 och året runt-kontrakt, för vilket planprocess nu pågår.
Vid innevarande termins start är bostadssituationen för studenterna trots detta
oförändrat besvärlig och enligt universitetet är läget ansträngt.
Regionstyrelsen beslutade därför 2021-09-01 §240 att ge Regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att pröva om användningen i detaljplanen för Korpralen 1 kan
ändras/kompletteras med bostäder samt att skyndsamt utreda möjligheten att
etablera tillfälligt studentboende på Korpralen 1.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1244

Karta över Visby Korpralen 1
Ärendebeskrivning

I och med uppdraget att pröva ändring av detaljplanen för Korpralen 1 samt en
etablering av tillfälliga studentbostäder på samma fastighet uppstod en möjlighet att
lösa bristen på studentbostäder både på kort och på lång sikt.
Regionstyrelseförvaltningen utredde i samarbete med Teknikförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen två alternativ för att tillskapa studentbostäder på
Korpralen 1. Det ena alternativet avsåg att Region Gotland i egen regi via tillfälligt
bygglov placerar bostadsmoduler på Korpralen 1 i syfte att fungera som
studentbostäder under en begränsad tid och det andra alternativet avsåg ett
samarbetsavtal med extern part som utförare både av tillfälliga samt permanenta
studentbostäder.
Svenska Studenthus, som sedan tidigare har en direktanvisning inom
stadsutvecklingsprojekt Visborg, presenterade under utredningsfasen en projektidé
som skulle lösa både det mest akuta behovet i närtid och även behovet på längre sikt.
Idén innebär att bostadsmoduler placeras med tillfälligt bygglov på Korpralen 1.
Därefter ansöks om planändring till bostadsändamål och när ny detaljplan vinner laga
kraft monteras de tillfälliga modulerna bort för att ge plats för permanent uppförda
studentbostäder på Korpralen 1. I tidsglappet som uppstår mellan det att de tillfälliga
bostäderna monteras bort och att de nya står på plats på Korpralen 1, förväntas
studentbostäderna på Visborg färdigställas och i och med detta ersätts de tillfälliga
bostäderna på Korpralen 1 av de permanenta på Visborg.
I ärende 2021/1244 förslog därför Regionstyrelseförvaltningen till Regionstyrelsen
att direktanvisa Visby Korpralen 1 till Svenska Studenthus. Förslaget godkändes av
Regionstyrelsen 2021-09-29 §278. I samband med beslut om direktanvisning fick
Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till Regionstyrelsens arbetsutskott den 13
oktober och därefter till Regionstyrelsen den 27 oktober återkomma med mellan
Region Gotland och Svenska Studenthus AB upprättat markanvisningsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen har upprättat
markanvisningsavtal samt tomträttsavtal kring vilka man enats om med Svenska
Studenthus.
Tomträttsavtalet reglerar upplåtelsen av Korpralen 1 under tiden för de tillfälliga
studentbostäderna och ska upphöra att gälla vid det tillfälle då ny detaljplan vinner
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1244

laga kraft. Svenska Studenthus ska då förvärva fastigheten i syfte att upprätta nya,
permanenta bostadshus.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- anvisningens giltighetstid samt villkor för överlåtelse och köpeskilling
-

antal bostäder som förväntas uppföras samt ungefärlig tidplan

-

kostnads- och ansvarsfördelning för framtagande av ny detaljplan, VAanslutningar mm

-

villkor för genomförande av markanvisningen i övrigt

-

villkor för byggnadsskyldighet

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal och
tomträttsavtal är upprättat i enlighet med de intentioner som föreligger avseende
tillskapandet av studentbostäder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför Regionstyrelsen att godkänna upprättat
markanvisningsavtal samt tomträttsavtal i syfte att möjliggöra för Svenska Studenthus
att tillskapa studentlägenheter på Korpralen 1.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
SBF
TKF

3 (3)

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 271

Uppdrag. Utreda möjligheten att etablera
tillfälligt studentboende på Korpralen 1

RS 2021/1244

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Upprättat markanvisningsavtal samt upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten
Visby Korpralen 1 med Svenska Studenthus AB godkänns.

Uppsala universitet campus Gotland och dess studentkår Rindi har sedan flera år
flaggat för att tillgången på studentbostäder i Visby är så begränsad att det utgör ett
hot mot universitets utveckling. Vid varje höstterminstart blir det allt svårare för
studenterna att hitta boende eftersom tillgången på året-runt bostäder för studenter
är starkt begränsad. Många privata aktörer erbjuder bostäder till studenter, men
merparten hyrs inte ut på helårsbasis utan studenterna tvingas lämna sina bostäder
över sommaren. Det är av yttersta vikt att Region Gotland medverkar till och
underlättar för tillkomsten av fler studentbostäder och därmed bidrar till möjligheten
för universitetet att fortsätta växa i den planerade takten, vilket också är i linje med
det strategiska partnerskap som finns mellan Region Gotland och Uppsala universitet
Campus Gotland. Som ett led i att tillskapa fler studentbostäder på Gotland
tecknades 2018 en avsiktsförklaring med Svenska Studenthus i syfte att lokalisera
lämplig mark för ändamålet. Detta resulterade i en direktanvisning av mark inom
stadsbyggnadsprojektet Visborg för byggande av ca 150 lägenheter med inflyttning
2023 och året runt-kontrakt, för vilket planprocess nu pågår. Vid innevarande
termins start är bostadssituationen för studenterna trots detta oförändrat besvärlig
och enligt universitetet är läget ansträngt.
Regionstyrelsen beslutade därför 2021-09-01, § 240 att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att pröva om användningen i detaljplanen för Korpralen 1 kan
ändras/kompletteras med bostäder samt att skyndsamt utreda möjligheten att
etablera tillfälligt studentboende på Korpralen 1.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal och
tomträttsavtal är upprättat i enlighet med de intentioner som föreligger avseende
tillskapandet av studentbostäder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
markanvisningsavtal samt tomträttsavtal i syfte att möjliggöra för Svenska Studenthus
att tillskapa studentlägenheter på Korpralen 1.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1389
27 september 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Kunskapstest för beslutsfattare i Region
Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslag den 7 december 2019 föreslås som det sammanfattningsvis får
förstås att beslutsfattare i Region Gotland ska genomgå kunskapstest om ekonomi
och budgetering. Regionfullmäktige beslutade den 16 december 2019, § 319 att
överlämna ärendet till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen får framhålla följande. Beslut fattas kollektivt av
förtroendevalda. Rätten att fatta beslut kan i vissa fall delegeras, även till anställda.
Partierna svarar för rekryteringen av dem som nomineras för uppdrag som
förtroendevalda i regionen. Regionen rekryterar för anställning och vissa tester kan
därvid förekomma. Regionen utbildar eller vidareutbildar såväl förtroendevalda som
anställda, inte minst i ekonomiska frågor. Budgeten beslutas av regionfullmäktige,
som utgör en bred representation av gotlänningarna och deras intressen. Vad ett
kunskapstest skulle tillföra framstår i sammanhanget som oklart. Likaså hur
resultaten av sådant test skulle hanteras vidare. Medborgarslaget bör därför avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag den 7 december 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 272

Medborgarförslag. Kunskapstest för beslutsfattare i Region Gotland

RS 2019/1389

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslag den 7 december 2019 föreslås som det sammanfattningsvis får
förstås att beslutsfattare i Region Gotland ska genomgå kunskapstest om ekonomi
och budgetering. Regionfullmäktige beslutade den 16 december 2019, § 319 att
överlämna ärendet till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen får framhålla följande. Beslut fattas kollektivt av
förtroendevalda. Rätten att fatta beslut kan i vissa fall delegeras, även till anställda.
Partierna svarar för rekryteringen av dem som nomineras för uppdrag som
förtroendevalda i regionen. Regionen rekryterar för anställning och vissa tester kan
därvid förekomma. Regionen utbildar eller vidareutbildar såväl förtroendevalda som
anställda, inte minst i ekonomiska frågor. Budgeten beslutas av regionfullmäktige,
som utgör en bred representation av gotlänningarna och deras intressen. Vad ett
kunskapstest skulle tillföra framstår i sammanhanget som oklart. Likaså hur
resultaten av sådant test skulle hanteras vidare. Medborgarslaget bör därför avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag den 7 december 2019
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/472
23 september 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Gotlands framtida skolorganisation
Förslag till beslut

Motionen avslås

Sammanfattning

En motion har inkommit regionfullmäktige angående skolorganisationen på Gotland.
Motionären, Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv punkter på principer som man
anser bör styra det fortsatta arbetet med Region Gotlands skolorganisation.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som fattat beslut som
hänvisar till en nyligen genomförd genomlysning av Gotlands skolorganisation. Barnoch utbildningsnämnden menar att av motionens tolv punkter stämmer de flesta med
det befintliga underlaget utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbetat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det underlag som utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram sen tidigare i hög grad liknar motionens
yrkanden och att arbete redan sker i den riktningen. Ur ett barnrättsperspektiv vill
regionstyrelseförvaltningen betona alla barns rätt till en likvärdig skola med hög
kvalitet och vikten av en gotländsk skolorganisation som främjar detta.
Beslutsunderlag

Motion. Gotlands framtida skolorganisation
BUN protokoll 21-09-13 § 82
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion: Gotlands framtida skolorganisation

Liberalerna sätter alltid skolan först
Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten till ett liv som man styr över själv.
Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på
varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som
krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god
undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att
tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets
utveckling.
Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till
samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.
Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas.
Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll
för att nämna några av de viktigaste.
För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara
både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa
möjliga.
Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en
möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.
Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag
runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar
Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som
motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med
yngre elever kan, i undantagsfall där till exempel restiden för eleverna till en fullstor skola blir
_________________________________________
LIBERALERNA GOTLAND
Regementsgatan 2, 621 50 Visby
0498-48 27 60 gotland@liberalerna.se

orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha
förstärkta stödresurser.
Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra
stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under
arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården
på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna
inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.
Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta
de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara
skolan.
Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en
större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela
organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för
kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen
genom fullskaleförsök för två skolområden.
Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det
fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.
Liberalerna Gotland yrkar att:
•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.

•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas
möjlighet till pedagogisk fortbildning.

•

Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.

•

Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en
storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte
uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa
årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som
långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår
volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.

•

Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora
avdelningar.

•

Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat
intraprenader/kommunala friskolor.

Visby 16 mars 2021
För Liberalerna Gotland

Aina Mattson

Claes Nysell

Mats-Ola Rödén

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-13

BUN § 82

BUN § 82

Motion. Gotlands framtida skolorganisation

BUN 2021/297
BUN AU § 70

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

En motion har inkommit till barn- och utbildningsnämnden angående
skolorganisationen på Gotland. Motionären, Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv
punkter på principer som man anser bör styra det fortsatta arbetet med Region
Gotlands skolorganisation.
Motionens punkter i stort stämmer mycket väl överens med det förslag förvaltningen
arbetade fram och la inom projektet ”Framtidens förskola och grundskola” under
hösten 2020. Nio av punkterna stämmer så gott som helt med förslaget, om än
formulerat något annorlunda och på dessa punkter har alltså förvaltningen i sak inget
att tillägga.
På tre av punkterna ser dock förvaltningen svårigheter med motionärens förslag. Den
första är punkt fyra där motionären skriver: ”Årskurserna fyra till nio ska inom
skolområdena samlokaliseras”. Följden av ett sådant beslut skulle bli att den skola
vars verksamhet minskats med tre årskurser skulle bli mycket liten. Något vi sett
historiskt, och också funnit stöd för i skolutredningsprojektet, är att denna litenhet
medför stora svårigheter när det kommer till likvärdighet och ekonomi. Följden blir
då att de, enligt motionären, antingen ska stängas då de inte når upp till volymkraven,
eller ska falla in under motionens punkt nummer tio.
Punkt tio lyder enligt följande: ” Grundskolor med elever endast till och med årskurs
tre och som långsiktigt inte uppnår volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte
avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.
Följden blir alltså, om förvaltningen följer motionärens förslag, att det på Gotland,
under förutsättning att inte ett antal skolor stängs ner, kommer finnas fler mycket
små enheter än idag. Det är just dessa mycket små enheters sårbarhet utredningen
visat på och utan tillskott av budgetmedel och en mycket tydlig och offensiv plan för
kompetensförsörjning torde dessa enheter gå en svår framtid till mötes. Främst
gällande likvärdighet och ekonomi.
Forts…
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Sammanträdesdatum 2021-09-13

BUN § 82

Forts. BUN § 82
Namnet Bygdeskola som motionären föreslår finns inte i Sverige som begrepp men
skulle naturligtvis rent hypotetiskt kunna appliceras på dessa enheter.
En, i så fall för Gotland, unik benämning som dock skulle kunna leda till vissa
svårigheter terminologiskt sett i diskussion med medborgare och andra kommuner.
Samlokalisering sker redan idag i möjligaste mån och där ser inte förvaltningen några
som helst hinder. Vad gäller de två sista delarna i punkten så finner förvaltningen
även dessa som bra och mycket önskvärda. Svårigheten med dessa ligger i ekonomi
där så små enheter i sådana fall skulle behöva budgettillskott. Antingen genom extra
ramtillskott eller genom omfördelning av medel internt. Just den typen av
omfördelning internt sker redan idag på de större enheternas bekostnad vilket leder
till svårigheter för även dem att klara uppdragen.
Den sista punkten, nummer tolv i ordningen, lyder: ”Minst två av skolområdena ska
vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat intraprenader/kommunala
friskolor”. Gällande kommunala friskolor/enskilda kommunala skolor har försök
gjorts både på Gotland och i andra delar av Sverige. Inga direkta fördelar har kunnat
konstateras varpå merparten återgått till ”vanlig” kommunal skola. Förvaltningen kan
med anledning av detta inte se några fördelar med införande av denna typ av skola.
Med det inte sagt att friskolor inte ska kunna etablera sig om de så önskar och
uppfyller Skolinspektionens krav.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningssamordnare Kristoffer Strehlenert
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Motion BUN 2021/297 inkommit 2021-04-13
Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 273

Motion. Gotlands framtida skolorganisation

RS 2021/472

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige


Motionen avslås.

Reservation:
Claes Nysell (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

En motion har inkommit regionfullmäktige angående skolorganisationen på Gotland.
Motionären, Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv punkter på principer som man
anser bör styra det fortsatta arbetet med Region Gotlands skolorganisation.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som fattat beslut som
hänvisar till en nyligen genomförd genomlysning av Gotlands skolorganisation. Barnoch utbildningsnämnden menar att av motionens tolv punkter stämmer de flesta med
det befintliga underlaget utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbetat.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det underlag som utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram sen tidigare i hög grad liknar motionens
yrkanden och att arbete redan sker i den riktningen. Ur ett barnrättsperspektiv vill
regionstyrelseförvaltningen betona alla barns rätt till en likvärdig skola med hög
kvalitet och vikten av en gotländsk skolorganisation som främjar detta.
Ärendets behandling under mötet

Claes Nysell (L) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Claes
Nysells yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Claes Nysell (L) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Jesper Skalberg Karlsson (M) anmäler följande protokollsanteckning:
Moderaterna vill i en protokollsanteckning göra känt att vi fortsatt står bakom de reservationer vi
gjort i Barn- och utbildningsnämnden under hösten 2020, kring utredningen Framtidens Förskola
och Grundskola.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-03-16
Barn- och Utbildningsnämnden 21-09-13 § 82
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-23
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