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Sammanfattning

Pandemin har även i år haft konsekvenser för räddningstjänsten, både när det gäller
personalkostnader och intäkter för tillsynsarbete.
Räddningstjänstens sjuktal har påverkats av pandemin under första kvartalet. Under
årets första månader har sjukskrivningstalet sjunkit något jämfört med 2021. Det är
dock fortfarande högt jämfört med tiden före pandemin. Övertidskostnaderna har på
brandstationen i Visby varit höga också det är en av pandemin.
En organisationsanalys har genomförts under 2021. Slutrapporten från denna har
visat på några förändringar som med fördel kan genomföras inom räddningstjänsten.
Första kvartalet 2022 visar ett underskott med 1 148 tkr.
Intäkterna är 199 tkr under budget och kostnaderna är 949 tkr över budgeterad nivå
för perioden.
Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret på 6,4 mnkr.
Detta beror till största delen av personalkostnader då Slite brandstation bemannas av
heltidsanställda i stället för med RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).
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1 Sammanfattning
Pandemin har även i år haft konsekvenser för räddningstjänsten, både när det gäller
personalkostnader och intäkter för tillsynsarbete.
En organisationsanalys har genomförts under 2021. Slutrapporten från denna har visat på
några förändringar som med fördel kan genomföras inom räddningstjänsten. Ett arbete
pågår nu för att presentera vilka förändringar som är möjliga att genomföras med god
effekt.
Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret på 6,4 mnkr. Detta
beror till största delen av personalkostnader då Slite brandstation bemannas av
heltidsanställda i stället för med RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin och reglerna kring denna gjorde att räddningstjänsten under nattetid inte kunde
uppfylla handlingsprogrammet när det gällde bemanning av vattendykare. Från och med
den 16 mars var det normal beredskap igen.
Tillsynsverksamheten påverkades också av pandemin under de första månaderna. Vilket
innebar att färre tillsyner kunde genomföras.
En omfattande organisationsanalys som genomförts under 2021. Slutrapporten av
organisationsanalysen pekar på behovet av organisationsförändringar. Detta för att skapa
en mer effektiv organisation samt en förbättrad arbetsmiljö. Nu pågår ett arbete med att
förbereda förslag på hur detta ska tas vidare.
3 Väsentliga personalförhållanden
Övertidskostnaderna har på brandstationen i Visby varit höga till följd av pandemin.
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Rekryteringen av sommarpersonal har gått enligt plan trots att rekryteringsunderlaget varit
begränsat. För närvarande har räddningstjänsten tre vakanta tjänster, samtliga av dessa
kommer vara tillsatta till sommaren 2022.
3.1 Personalvolym

Detta är en ögonblicksbild av hur personalvolymen var den 28 februari både 2021 och
2022. Inom räddningstjänsten har en ersättningsrekrytering skett av brandmän som börjar
sitt arbete under kvartal 2 och 3.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021

Förändring

23 Räddningstjänst

50

49

1

23000 Räddningstjänst

50

49

1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

50

1

50

1

Tillsvidare

50

4

50

4

Tidsbegränsad

-3

-3

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

3.2 Sjukfrånvaro

Räddningstjänstens sjuktal har påverkats av pandemin under första kvartalet. Under årets
första månader har sjukskrivningstalet sjunkit något jämfört med 2021. Det är dock
fortfarande högt jämfört med tiden före pandemin.
I tabellen visas sjukskrivningstalen bland räddningstjänstens personal, åren före och under
pandemin perioden januari-februari.
2022

2021

2020

2019

7,05%

8,89%

5,15%

3,54%

Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021

Förändring %
enheter

Alla

7.05%

8.89%

-1.84%

Kvinna

2.50%

5.06%

-2.56%

Man

7.29%

9.10%

-1.81%
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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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Första kvartalet 2022 visar ett underskott med 1 148 tkr.
Intäkterna är 199 tkr under budget och kostnaderna är 949 tkr över budgeterad nivå för
perioden.
Lägre intäkter kan kopplas till färre antal genomförda tillsyner som beror på att
restriktioner för pandemin kvarstod under första delen av året. Personalkostnaderna är 473
tkr över budget och det beror på att heltidspersonal bemannar Slite brandstation samt att
Fårösunds räddningspersonal åker på larm i Slite då det inte finns tillräckligt med RiB
anställd personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) på Slite brandstation. Vidare har
övriga kostnader varit den näst största posten som påverkat resultatet negativt. Övriga
kostnader är bland annat utbildning av personal samt obligatoriska hälsoundersökningar.
Kostnader för interna resurser har inte periodiserats under det första kvartalet. Vilket
försämrar resultatet ytterligare med 525 tkr.
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-13 940

-15 088

-1 148

-15 176

1 323

1 124

-199

1 218

Taxor och Avgifter

259

50

-210

36

Statsbidrag

191

284

93

432

Försäljning vara/tjänst

655

733

78

458

Intern resursfördelning

95

74

-21

89

123

-17

-139

204

-15 263

-16 212

-949

-16 394

INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
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Personal

-11 314

-11 787

-473

-11 667

Köp av tjänst

-382

-578

-196

-443

Köp huvudverksamhet

-300

-306

-6

-296

Förbrukn. mtrl

-255

-445

-190

-716

Lokaler

-975

-1 103

-128

-1 158

Avskrivn. internränta

-889

-1 062

-173

-968

Intern resursfördelning

-525

525

-567

Övriga kostnader

-623

-309

-581

-931

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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är 1 procent lägre jämfört med
samma period 2021.
Intäkterna är 8 procent lägre än för samma period 2021. Det är framför allt när det gäller
försäljning vara/tjänst och övriga intäkter som de största förändringarna mot 2021 finns.
Försäljning vara/tjänst är anslutningsavgifter för automatlarm. Övriga intäkter är en kredit
som avsåg 2021 samt att faktureringen för denna post inte är genomförd ännu. Det är
bland annat ersättning för antennplaceringar från MSB.
Kostnaderna är 1 procent lägre än året innan. Utfallet för personalkostnaderna är på
samma nivå som 2021, kostnader för interna resurser är inte periodiserade vilket visar den
stora skillnaden mot förra året. Övriga kostnader är högre än förra året, vilket bland annat
beror på utbildning av personal samt obligatoriska hälsoundersökningar.
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-15 088

-15 176

88

-1%

1 124

1 218

-94

-8%

50

36

13

36%

Statsbidrag

284

432

-147

-34%

Försäljning vara/tjänst

733

458

275

60%

Intern resursfördelning

74

89

-15

-16%

-17

204

-221

-108%

KOSTNADER

-16 212

-16 394

182

-1%

Personal

-11 787

-11 667

-120

1%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
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Köp av tjänst

-578

-443

-135

31%

Köp huvudverksamhet

-306

-296

-10

4%

Förbrukn. mtrl

-445

-716

271

-38%

Lokaler

-1 103

-1 158

55

-5%

Avskrivn. internränta

-1 062

-968

-94

10%

-567

567

-100%

-581

-351

60%

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-931

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.

4.3 Årsprognos

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget med -6,4 mnkr. Förutsättningar för att göra
en säker prognos försvåras ytterligare än vad som beskrivits tidigare på grund av
kvardröjande effekter av pandemin, kriget i Ukraina samt ökade kostnader för material och
drivmedel.
Prognosen för intäkter har sänkts eftersom färre tillsyner har genomförts så här långt under
året. Personalkostnader är den enskilt största posten som påverkar prognosen negativt. Det
beror på att budget är baserad på RiB anställd personal i Slite, vilket har varit och är
uppdraget att genomföra. Så länge Slite brandstation bemannas av heltidsanställd personal
kommer personalkostnaderna gå över budgeterad nivå. Även posten övriga kostnader har
en prognos som överstiger budget. Där återfinns bland annat kostnader för
hälsoundersökningar, utbildning för brandmän och befäl samt driftkostnader för
räddningstjänstens specifika datasystem Daedalos. Ansökan om tilläggsanslag för dessa
kostnader kommer att lämnas in.
Kontostruktur

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-56 580

-63 021

-6 441

-62 021

INTÄKTER

5 293

4 965

-328

4 502

Taxor och Avgifter

1 038

700

-338

734

765

925

160

919

Försäljning vara/tjänst

2 620

2 470

-150

1 820

Intern resursfördelning

380

380

0

429

Övriga intäkter

490

490

0

600

KOSTNADER

-61 872

-67 986

-6 113

-66 523

Personal

-45 927

-50 250

-4 322

-47 902

-1 530

-2 150

-620

-2 095

Resultat

Statsbidrag

Köp av tjänst
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Köp huvudverksamhet

-1 200

-1 200

0

-1 182

Förbrukn. mtrl

-1 020

-1 020

0

-1 700

Lokaler

-3 899

-4 000

-101

-4 406

Avskrivn. internränta

-3 705

-3 705

0

-3 881

Intern resursfördelning

-2 100

-2 100

0

-2 266

Övriga kostnader

-2 491

-3 561

-1 070

-3 092

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

4.4 Investeringar

Projektet med att anordna en övningsplats fortsätter. Arbetet sker tillsammans med
gymnasieskolan. Övriga investeringsprojekt är påbörjade.
Projektstruktur

Budget 2022

Utfall jan-apr 2022

Avvikelse 2022

Investeringsprojekt

-10 750

-619

10 131

23501 Brandutrustning

-2 500

-98

2 402

23520 Inköp av fordon

-4 507

-38

4 469

23530 Övningsplatsen

-985

-327

658

23550 Lokalanpassning RT

-2 000

2 000

23561 Brandstn Klintehamn

-500

500

23590 Övriga inventarier

-258

-156

102
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1 Sammanfattning
Perioden har präglats av såväl pandemin som kriget i Ukraina. Förvaltningen har utifrån
detta att hantera leveransproblem av varor och tjänster, beredskapsfrågor med
kontinuitetsplanering, förberedelser för flyktingmottagande, återstartspaket för kultur- och
näringsliv, kris i den gröna näringen, ökade kommunikationsinsatser och aktivering av den
centrala krisledningsstaben. Därtill bör framhållas utmaningarna kring
kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens
verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen enligt verksamhetsplan 2022.
Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. I början av året tog pandemin på nytt fart, vilket inneburit en högre
sjukfrånvaro på förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Dialoger kring
framtidens arbetsplats har förts i verksamheterna, vilket syftar till flexibla arbetsplatser och
ett mera flexibelt arbetssätt som möter såväl verksamhetens som individens behov.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Rysslands invasion av Ukraina och den kris som det innebär, inte bara för dem utan även
för Europa och världen, påverkar även verksamheten i Region Gotland och
regionstyrelseförvaltningen. Detta på ett sätt som inte kunde förutses när vi gjorde
verksamhetsplanen för förvaltningen 2022. Särskilt tydligt märks påverkan inom
avdelningarna digitalisering, måltid, ekonomi, regional utveckling, kultur och fritid samt
kommunikation.
Under första kvartalet av 2022 har leveransproblemen inom IT ytterligare accentuerats. I
princip all form av teknik innehållande elektronik har idag 12-18 månaders leveranstid. I
samband med Rysslands intåg i Ukraina så har även cyberattackerna ökat över hela världen.
Region Gotland har nu inte drabbats direkt, men vi har identifierat områden som måste
stärkas för att vi ska kunna säkerställa en stabil IT drift.
Måltidsområdet har inventerat krismenyer, krislager och krisplaner samt deltagit i
referensgrupp inom beredskapsområdet tillsammans med Livsmedelsverket.
Livsmedelskostnaderna har ökat markant och beräkningar gjorda på lagd meny visat på att
utfallet för livsmedelskostnader, med samma kostnadsökningar som redan aviserats, landar
på 3,1 miljoner över budget förutsatt att inga åtgärder vidtas och att priserna håller sig på
nuvarande nivå. Det finns även indikationer på att livsmedelspriserna kommer att öka
ytterligare under året.
Även upphandlingsstödsenheten deltar i beredskapsfrågor med anledning av läget i
Ukraina. Inköpen omfattar dels försörjningsberedskap såsom säkerställa att Region
Gotland har produkter och tjänster i den omfattning som behövs trots kriget, dels
säkerställande av inköp för god beredskap med anledning av flyktingsituationen.
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Region Gotland har fått ställa om för att förbereda sig på flyktingmottagande. Avdelningen
regional utveckling ansvarar inom olika enheter för att dessa förberedelser sker och
koordineras på ett bra sätt. Kriget har också bidraget till ett förstärkt arbete med
kontinuitetsplanering, utifrån ett beredskapsläge. Utifrån det ansträngda världsläget ser
även biblioteksverksamheten till att hålla sig ajour med aktuellt läge samt skapat kontakter
med lämpliga aktörer.
Ett krispaket för att stödja den krisdrabbade gröna näringen med inriktning mot krisstöd,
ekonomisk rådgivning samt efterskänkta tillsynsavgifter har tagits fram. Även ett
återstartspaket för pandemidrabbade näringar har beslutats i syfte att stärka
utvecklingskraften bland drabbade företag. Likaså har ett stödpaket till kultur- och
fritidssektorn antagits.
Regionens centrala krisledningsstab har aktiverats och här ingår kommunikationsfunktionen. Kriget i Ukraina kan även komma att påverka Almedalsveckan 2022. Fortsatta
vaccinationer mot Covid-19 med dos fyra för personer över 80 år har även medfört behov
av omfattande kommunikationsinsatser.
Utöver effekter av kriget i Ukraina och Covid-19 som påverkar arbetet enligt
verksamhetsplan 2022 lyfter förvaltningen bland annat följande:
En länsdialog med Sveriges Kommuner och Regioner med fokus på hälsa har genomförts.
Förtroendevalda och ledningarna från nyckelförvaltningarna deltog i dialogen som skedde i
en kontext då flera processer rörande ledning och styrning mot samhällsmål är under
utveckling.
Energicentrum har påbörjat den treåriga folkbildningskampanjen Gotland ställer om. En
byggs nu fortlöpande på med stödjande företag/organisationer, aktiviteter och en breddad
kommunikation.
Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss. Ett tjugotal
remissvar har kommit in och förslaget behandlas av regionstyrelsen i april, för att därefter
lämnas till regeringen. Därpå beslutar regeringen om ekonomiska ramar och planen ska
sedan fastställas av regionfullmäktige.
I arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Gotland beslutade regionstyrelsen
under slutet av 2021 att godkänna ett samrådsförslag till Översiktsplan 2040. Till dags dato
har ett 50-tal samrådsmöten med olika aktörer och med olika teman hållits. Samrådet för
översiktsplanen har samordnats med samrådet för den grönplan som också är under
framtagande.
Inom kultur och fritidsområdet bör framhållas Hemsebadets återinvigning efter renovering,
Biblioteksplan för 2022-2024 som snart antas, arbetet med bidragsöversyn och fritidsplan
och konstområdesöversyn pågår.
Flera systeminföranden pågår inom till exempel avdelningen måltid och ekonomi. Vidare
har behoven för att få en säker och stabil IT-miljö inom VA-avdelningen aktualiserats.
Visselblåsarfunktion är under rekrytering. Vidare förs dialoger om förslag till ny styrmodell
utifrån regional utvecklingsstrategi (RUS).
Ett fokus under perioden har legat på förändringen kring kontorsarbetsplatser på Visborg.
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Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög
arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen
enligt verksamhetsplan 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. Sjuktalet för perioden uppgick till 6,6, vilket är ett markant högre sjuktal jämfört
med motsvarande period föregående år då sjuktalet var 4,1. Den huvudsakliga anledningen
till det högre sjuktalet är att pandemin på nytt tog fart i januari månad.
Under perioden har en successiv återgång till arbetsplatserna fortlöpt. Region Gotland vill
erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt som möter både
verksamhetens och individens behov, med anledning av detta har dialoger förts i
verksamheterna kring Framtidens arbetsplats.
3.1 Personalvolym

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes vid årsskiftet en
omorganisation på förvaltningen, vilken fick till följd att fyra nya enheter bildades, bland
annat organiserades samtliga nämndsekretariat inom samma enhet vid avdelningen kvalitet
och kansli. En konsekvens av omorganisationen är att antalet medarbetare vid
avdelningarna kvalitet och kansli respektive kommunikation förändrades.
Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med sju jämfört med motsvarande period
föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med fem och tidsbegränsat anställda ökat med
två.
Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras framför allt vid kultur och fritid, vilket bland
annat beror på att återanställning till vakanta tjänster genomförts.
Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 12 jämfört med föregående år, varav
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat
med fyra.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med fem har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta. Detta beror bland annat på att vid
avdelningarna måltid och kultur och fritid har andelen medarbetare med heltidsanställning
ökat med 8 procent respektive 7 procent. Ett resultat av bland annat Heltid som norm som
trädde i kraft 2021.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

475

7

462

12

Tillsvidare

430

5

420

8

45

2

41

4

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med fyra årsarbetare jämfört med
föregående period 2021. För månadsanställda minskade den arbetade tiden med fyra
årsarbetare, samtidigt ökade arbetad tid för timanställda med motsvarande åtta årsarbetare.
En orsak till varför den arbetade tiden för månadsanställda minskat under perioden är en
ökad sjukfrånvaro i verksamheterna. Ökningen av arbetad tid för timanställda ses framför
allt vid måltid och kultur och fritid, vilket främst beror på en högre sjukfrånvaro än normalt
och att dessa verksamheter, i högre omfattning än i andra på förvaltningen, har behov av
att sätta in vikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande.
Den största ökningen av faktiskt arbetad tid ses vid kvalitet och kansli, vilket framför allt
beror på den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

384

380

4

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

39

28

11

90002 Digitalisering

51

53

-2

90003 HR-avdelning

42

42

0

90004 Måltidsavdelning

95

99

-5

0

0

0

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

20

23

-3

90008 Regional utveckling

41

41

0

90009 Kultur och fritid

57

54

3

90005 Försörjningsavdelning

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

3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 6,6 vilket innebär ett högre sjuktal jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 4,1.
Den främsta anledningen till det högre sjuktalet är att i januari månad tog pandemin på nytt
fart och en ökning av korttidssjukfrånvaron noteras i alla verksamheter. Den största
ökningen av korttidssjukfrånvaron, tillika det högsta sjuktalet, ses vid måltidsverksamheten.
Där är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
Sjukfrånvaro från dag 15 eller mer är i princip oförändrad jämfört med föregående år på
förvaltningsnivå.
Jämfört med 2021 har både kvinnors och mäns sjuktal ökat. Liksom tidigare är kvinnors
sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 procent av kvinnorna på
förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt
ansträngande och det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
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Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021
Alla

Förändring %
enheter

6.60%

4.05%

2.55%

Kvinna

7.42%

4.56%

2.86%

Man

5.06%

3.04%

2.02%

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +12,3 mnkr. Vilket är mer än förväntad helårsprognos (+9,1
mnkr). Detta förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar under perioden
ännu kommit igång fullt ut samt att kostnadsökningar för livsmedel förväntas komma
senare under året. Rörande intäktssidan kan nämnas att ett tillfälligt statsbidrag erhållits för
sjuklöneersättning Corona. Beträffande kostnadssidan för perioden ingår positiva
avvikelser för personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna handlar i
huvudsak om vakanser. Köp av tjänster hänförs bland annat till licenser, konsulter och
förstudiemedel både beträffande lokaler och exploatering. Till viss del beror även resultatet
i perioden på svårigheter med budgetperiodiseringar.
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Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-124 901

-112 567

12 334

-101 475

57 817

58 878

1 061

57 443

1 462

888

-573

417

Statsbidrag

13 474

15 863

2 389

15 570

Försäljning vara/tjänst

37 436

36 517

-919

37 309

Intern resursfördelning

4 378

4 468

90

3 940

Övriga intäkter

1 067

1 142

75

206

-182 718

-171 445

11 273

-158 917

Personal

-76 368

-73 060

3 308

-68 040

Köp av tjänst

-16 090

-10 474

5 616

-10 567

-510

-1 422

-913

-832

Förbrukn. mtrl

-12 615

-11 678

936

-11 326

Lokaler

-18 199

-17 441

758

-17 550

Avskrivn. internränta

-5 525

-5 289

236

-5 960

Intern resursfördelning

-2 809

-2 842

-33

-3 445

-50 603

-49 238

1 365

-41 197

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 11 procent i
jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgick till 112,6 mnkr i förhållande till
101,5 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 11,1 mnkr. Den höga
nettokostnadsutvecklingen i perioden handlar i huvudsak om ökad personalvolym samt att
bidragsutbetalningar skett tidigare i år än föregående år. Detta innebär att
nettokostnadsökningen kommer bli lägre senare under året.
Intäkter
Förvaltningens största intäktsposter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här
redovisas i huvudsak regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där
måltidsverksamheten står får merparten. Statsbidrag erhålls framförallt för
kultursamverkansmodellen, beredskap och säkerhet samt i övrigt projektmedel för specifika
projekt från tex kulturrådet, socialstyrelsen, tillväxtverket med flera. I perioden har
förvaltningen även fått bidrag för sjuklönekostnader Corona. Totalt har intäkterna för
perioden ökat med 2 procent i jämförelse med föregående år. Vilket i huvudsak
överensstämmer med indexuppräkning.
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Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 7
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
personalavsnittet. Där det framgår att antalet årsarbetare ökat med 12 och sjukfrånvaron
varit hög. Kostnaden för timvikarier har därmed ökat i jämförelse med samma period
föregående år. Totalt sett ligger personalkostnaderna under budgeterad nivå.
Bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader)
Hittills har förvaltningen betalat ut bidrag motsvarande 42,3 mnkr att jämföra med 35,1
mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa
bidrag betalas ut påverkar till stor del periodernas nettokostnadsutveckling.
Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna (del av övriga kostnader) ligger fortfarande på en låg nivå
men har ökat något i jämförelse med föregående år. Hittills uppgår kostnaden till 0,8 mnkr
att jämföra med 0,7 mnkr. År 2019, före pandemin, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.
Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd (del av köp av tjänst) för 3,2 mnkr
jämfört med 4,9 mnkr föregående år. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på de
kostnader som uppstod till följd av belastningsattackerna 2021.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 8,9 mnkr att
jämföras med 8,5 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser som förväntas
öka ytterligare under året.
Lokalkostnaderna uppgår till 17,4 mnkr att jämföras med 17,5 mnkr föregående år.
Stämmer enligt plan.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har minskat med 0,7 mnkr i jämförelse med
föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar,
då investeringsnivån varit låg.
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Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-112 567

-101 475

-11 093

11%

58 878

57 443

1 436

2%

888

417

471

113%

Statsbidrag

15 863

15 570

293

2%

Försäljning vara/tjänst

36 517

37 309

-792

-2%

Intern resursfördelning

4 468

3 940

528

13%

Övriga intäkter

1 142

206

935

453%

-171 445

-158 917

-12 528

8%

Personal

-73 060

-68 040

-5 020

7%

Köp av tjänst

-10 474

-10 567

93

-1%

-1 422

-832

-591

71%

Förbrukn. mtrl

-11 678

-11 326

-352

3%

Lokaler

-17 441

-17 550

109

-1%

Avskrivn. internränta

-5 289

-5 960

671

-11%

Intern resursfördelning

-2 842

-3 445

603

-18%

-49 238

-41 197

-8 042

20%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

228 019

230 004

1 985

264 846

5 846

5 646

-200

2 282

53 897

56 548

2 651

74 667

Försäljning vara/tjänst

146 495

145 829

-666

158 180

Intern resursfördelning

17 513

17 713

200

27 036

4 268

4 268

0

2 682

KOSTNADER

-661 123

-654 039

7 084

-679 686

Personal

-311 515

-308 499

3 016

-284 087

-64 441

-59 892

4 549

-60 194

-2 039

-2 039

0

-2 274

Förbrukn. mtrl

-46 877

-50 964

-4 087

-49 900

Lokaler

-72 936

-72 354

583

-71 303

Avskrivn. internränta

-27 050

-23 049

4 001

-24 542

Intern resursfördelning

-11 734

-11 703

31

-25 728

-124 530

-125 539

-1 009

-161 658

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

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 (+4,7 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,7 mnkr.
Detta hänför i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, biogaskompensation
samt statsbidrag för sjuklönekostnader kopplat till pandemin. Till följd av detta förväntade
resultat har förvaltningen tagit beslut om att göra vissa satsningar inom andra delar av
förvaltningen bland annat för att skynda på effektiviseringsarbetet och stärka
kommunikationen. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 1,6 mnkr kvar att
disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under
året.
Kvalitet och kansli (+0,5 mnkr)
Avdelningen lämnar en prognos för året på +0,5 mnkr. Avvikelsen består av rörlighet i
personalen där det ibland går flera månader från det att någon slutar till att någon ny är på
plats. Kompetensförsörjningssvårigheter märks för vissa roller.
Digitalisering (+4,0 mnkr)
I årets budget finns ett anslag för byte av kontorssystem med 4,0 mnkr. Bytet kommer inte
ske under året därav det prognostiserade överskottet. Leveransproblem gör det i övrigt att
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ha en uppfattning om årets kostnadsnivå. Fortsätter problemen kan avdelningen komma att
lämna ett större överskott, främst inom området köp av tjänst.
HR-avdelning (+0,6 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett resultat för året på 0,6 mnkr. Detta är i huvudsak hänförligt
till anslaget för facklig tid.
Måltidsavdelning (-2,1 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på -2,1 mnkr. Livsmedelskostnaderna beräknas
ge ett underskott om cirka 3,1 mnkr. Detta kan till viss del pareras med en mindre
intäktsökning och lägre hyra till följd av försenade ombyggnationer.
Ekonomiavdelning (+0,8 mnkr)
Årsprognosen är något osäker så här tidigt på året. Det prognostiserade överskottet beror
på att Proceedoprojektet pågår och att licensavgifterna inte faller ut på helår. Det beror
också på att den person som ska arbeta som support för e-handel inte anställs förrän till
sommaren. Det finns även en viss osäkerhet kopplad till behovet av upphandlingskonsult
under året samt behovet av konsultstöd för ekonomisystemet.
Kommunikation (-1,5 mnkr)
Avdelningen räknar med ett underskott på -1,5 mnkr, främst kopplat till verksamheten
inom kommunikationsstödsenheten. Det består av förväntade ökade personalkostnader för
att täcka ett allmänt ökat behov av kommunikationsstöd.
Almedalskontoret räknar i sin prognos med ett underskott på -0,1 mnkr som är kopplat till
att enheten fått ett nytt uppdrag. Det finns dock många osäkerheter avseende intäkter för
mark och programansökningar. Nivån på upplåten markplats är lägre än vad som var fallet
2019. Nya avgiftsnivåer för medverkan i det officiella programmet har införts, vilket
innebär att den kostnadsfria perioden har tidigarelagts två veckor. Arbete pågår för att
parera detta genom att endast anställa en handläggare, istället för två som tidigare, som
hanterar inkomna ansökningar om medverkan i det officiella programmet.
Regionupplysningen räknar med att balansera resultatet mot budget.
Regional utveckling (+2,1 mnkr)
Prognosen +2,1 mnkr motsvarar överskott för förstudier för exploatering. Avdelningen har
tillförts eget kapital om 1,5 mnkr för arbetet med att öka befolkning i arbetsförålder. De
överskott i perioden, som budgeterad men ännu inte anställd personal genererat, avser
avdelningen försöka använda till andra angelägna insatser som ligger i linje med lagda
uppdrag.
Kultur och fritid (+/-0 mnkr)
Övergripande förväntas avdelningen nyttja sin budgetram och samtliga enheter
prognostiserar en budget i balans. Intäktstapp förväntas inom badverksamheten men detta
pareras med lägre personalkostnader. Samtliga verksamheter har vissa merkostnader för
utredningar och angelägna satsningar som beräknas kunna hanteras inom ram till följd av
tillfälliga överskott i andra delar.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

90000 Regiongemensamt

-37 687

-32 987

4 700

-44 150

90001 Kvalitet och kansli

-37 912

-37 412

500

-30 189

90002 Digitalisering

-71 087

-67 087

4 000

-57 343

90003 HR-avdelning

-55 040

-54 439

601

-52 124

0

-2 100

-2 100

4 334

90006 Ekonomiavdelning

-51 004

-50 214

790

-41 932

90007 Kommunikation

-16 270

-17 793

-1 523

-17 576

90008 Regional utveckling

-48 451

-46 350

2 101

-44 579

-115 653

-115 653

0

-131 282

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning

90009 Kultur och fritid

4.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgår till
141 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 49 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten är 92
mnkr varav merparten avser exploatering där omställning till ny modell pågår.
Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Ärende till regionstyrelsen på gång kring att genomföra insatser i serviceorter för att stärka
lokal attraktionskraft. Medel överflyttas då till tekniska nämnden.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Svårigheter har 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 då behövas kompletteringsbudgeteras. I prognosen räknas dock med att leveranser kan ske i slutet av året.
Upptagna medel för dokumenthanteringssystem, program för almedalsveckan och utbyte
av flexite beräknas inte ske i år. Övrigt enligt plan.
Ombyggnation kök
Förseningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att halva
budgeten kommer överlämnas till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Upphandling pågår av två mindre bokbussar leverans beräknas till senare under året.
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Exploateringar samt försäljning/förvärv
I förvaltningens investeringsbudget finns 78 mnkr avsatta för exploatering. Prognos för
pågående projekt redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande 0 mnkr.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos
2022

Aktuell
prognos
2023

-140 832

-1 307.1

-139 524.9

-48 815

-13 677

-5 000

-78.5

-4 921.5

-5 000

-10 000

-10 000.0

-8 000

-1 200

-1 200.0

-1 200

Pott
28556 Investeringspott RSF

Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-2 000

IT-investeringar
28020 Digital långtidslagring
28550 PC som tjänst

-10 000

-829.8

-9 170.2

-10 000

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-7 000

-398.8

-6 601.2

-7 000

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

-2 989

28672 Windows server 2016 cal

-4 000

-4 000.0

-4 000

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 045

-2 045.0

28675 Utbyte Flexite

-1 000

-1 000.0

28676 Programsystem Almedalsv.

-1 677

-1 677.0

0

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-181

-181.0

-181

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-10 000

-10 000.0

-5 000

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81005 Järnvägen Södercentrum

-6 000

-6 000.0

81010 Industrimark

-13 000

-13 000.0

81017 Visborg strukturplan

-25 400

-25 400.0

81022 Pott kommande proj expl

-15 000

-15 000.0

-4 000
-2 045
-1 000
-1 677

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg

-5 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2022 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
0
Regionstyrelse
+1,2
Revision
0
Valnämnd
0
Överförmyndarnämnd 0
Patientnämnd
0
Totalt resultat
+1,2
Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till minskat resande, låg
representation och minskade kostnader i allmänhet. Vidare beräknas även anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad omfattning. Regionfullmäktige och
övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.
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Delårsrapport 2022:1 Region Gotland
Förslag till beslut
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Delårsrapport 2022:1 godkänns

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs
upp i samband med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de
prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av
skatteunderlagets utveckling som gjorts av Sveriges kommuner och regioner under
februari 2022.
Sjuktalet för perioden januari-februari är 10,2 procent vilket är en ökning jämfört
med samma period föregående år. Sjuktalet för mars månad var inte redovisat när
rapporten upprättades men kommer att redovisas i månadsrapporten för april.
Nämndernas sammanlagda årsprognos visar en budgetavvikelse på -43 mnkr. Det
totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +226 mnkr. Underskottet från
nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet för
Region Gotland på +226 mnkr innebär en positiv budgetavvikelse med 104 mnkr.
Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar uppgår till 687
mnkr. Efter årets första tre månader är 5 procent av budgeten förbrukad så en mer
rimlig bedömning av prognosen är 550 mnkr. Budget för investeringar och
exploateringar uppgår till 1 287 mnkr.
Ärendebeskrivning

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

Årets resultat prognostiseras till 226 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 104
mnkr. Det är framförallt skatteintäkter som ser ut att bli mycket högre än vad som
var känt vid budgetbeslutet. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas gå
snabbare än vad man tidigare trott. Rysslands invasion av Ukraina har medfört en
viss ekonomisk oro, framförallt på de finansiella marknaderna, vilket får
resultatpåverkan genom ett lägre värde på pensionsmedelsplaceringarna. Den
förväntade flyktingvågen samt de höga priserna på el, drivmedel och livsmedel
medför också en oro för hur kostnaderna kommer att utvecklas. Inflationen medför
även prisökningar på olika tjänster som exempelvis transporter och
byggentreprenader. Bristen på arbetskraft riskerar också att driva upp
personalkostnaderna främst inom vård- och omsorg.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Fem av sju
nämnder bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Övriga nämnder
prognostiserar ett resultat med överskott eller i balans med budget. Nämndernas
årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse på -43 mnkr som främst uppvägs av
att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande
utmaningarna bland annat när det gäller kompetensförsörjning och demografisk
utveckling finns kvar.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1:2022 Region Gotland 2022-04-27
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och
personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs upp i samband
med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling (februari
2022) på skatter och statsbidrag. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare
händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport
finns i slutet av den här rapporten.
Antal anställda har ökat med 50 personer jämfört med februari 2021 och uppgår nu till
6 693 personer. Vid årsskiftet uppgick antal anställda till 6 637.
Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-februari 2022 uppgår till 10,2 procent.
Jämfört med samma period föregående år, ses en ökning av sjuktalet med 3,5 procentenheter. Ökningen är väntad, då 2021 års sista månader visade på stigande och höga sjuktal,
men nivån är ändå betydande där januari månads notering på 10,7 procent är den högsta
månadsnoteringen på regionnivå under många år både före och efter pandemin. Den faktiskt arbetade tiden under januari och februari 2022 jämfört med samma period 2021 har
ökat och motsvarar en ökning på 17 årsarbetare.
Årets resultat prognostiseras till 226 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 104
mnkr. Det är framförallt skatteintäkter och bidrag som ser ut att bli mycket högre än vad
som var känt vid budgetbeslutet. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas gå
snabbare än vad man tidigare trott. Rysslands invasion av Ukraina har medfört en viss ekonomisk oro, framförallt på de finansiella marknaderna, vilket får resultatpåverkan genom
ett lägre värde på pensionsmedelsplaceringarna. Den förväntade flyktingvågen samt de
höga priserna på el, drivmedel och livsmedel medför också en oro för hur kostnaderna
kommer att utvecklas. Inflationen medför även prisökningar på olika tjänster som exempelvis transporter och byggentreprenader. Bristen på arbetskraft riskerar också att driva upp
arbetskraftskostnaderna främst inom vård- och omsorg.
Fyra av sju nämnder bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Övriga nämnder
prognostiserar ett resultat med överskott eller i balans med budget. Nämndernas årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse på -43 mnkr som främst uppvägs av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Årsprognosen innebär att årets resultat i förhållande till nettokostnaderna bedöms bli 3,8
procent. Det finansiella målet för årets resultat i förhållande till nettokostnaden är tillbaka
på 2 procent 2022 efter att tillfälligt sänkts till 1 procent 2021. Även det finansiella målet
för budgeterat resultat i förhållande till nettokostnaderna är åter på 2 procent 2022. Båda
resultatmålen bedöms kunna uppnås.
I årsprognosen ingår vinster från fastighetsförsäljningar och exploatering med 31 mnkr. Finansnettot bedöms bli negativt med 57 mnkr och beror på värdeminskningar i pensionsmedelsportföljen. Soliditeten prognostiseras till 44,1 procent vid årets slut givet prognoserna
för investeringar, avskrivningar och resultat. Det är en förbättring med 0,4 procent och
skulle innebära att målet att närma sig 45 procent kommer att uppnås.
Periodens resultat uppgår till 127 mnkr. Nettokostnaderna inklusive finansnetto prognostiseras öka med 4,3 procent vilket är lika mycket som skatteintäkter och bidrag.
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Investeringsbudgeten 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 1 099 mnkr. Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 188 mnkr. Sammanlagt innebär en
mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 1 287 mnkr. Det är viktigt att
fortsätta arbetet med att se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som överstiger regionens möjlighet att genomföra.
Den investeringsprognos nämnderna lämnat för året är 687 mnkr (exklusive exploateringar
är den 653 mnkr) vilket innebär att 53 procent av budgeten förväntas komma att utnyttjas.
De senaste fem åren har mellan 42-67 procent av budgeten förbrukats under året. Efter
årets första tre månader är 60 mnkr eller 5 procent av budgeten förbrukad så en mer rimlig
bedömning av prognosen är 550 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse
Under årets första månader har Region Gotlands verksamheter fortsatt präglats av pandemin samtidigt som allmänheten har börjat återgå till en mer normal vardag och samhällsdebatten har tonats ner. Den vid årsskiftet höga smittspridningen av omikron blev mer och
mer dominerande i samhället. Följden blev hög frånvaro, som berodde på höga sjuktal,
vård av barn och hushållskarantän och gjorde bemanningssituationen extremt svår i vissa
verksamheter. Den höga smittspridningen innebar även att trycket ökade väldigt snabbt på
regionens egenprovtagning. Under några veckor i januari var behovet av testning väldigt
stort vilket fick till konsekvens att testkiten tog slut på några timmar och köerna ringlade
långa vid provtagningslådorna. Varken testningskapaciteten eller smittspårningen räckte till
när smittspridningen var så hög. Under februari ändrades rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten varvid den storskaliga testningen för allmänheten avslutades. Borttagandet av familjekarantänen gav fler "friska" medarbetare möjlighet att återgå till jobbet.
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Även Rysslands invasion av Ukraina och den kris som det innebär, inte bara för dem utan
även för Europa och världen, har påverkat verksamheterna i Region Gotland på flera sätt.
Ett arbete har inletts för att se över krisberedskap och att förbereda verksamheternas del i
ett eventuellt större flyktingmottagande. Flera verksamheter samarbetar med regionens
krisledningsstab som aktiverades i början av mars. Mottagandet av flyktingar från Ukraina
och rätten till förskola och skola gjorde att regionen fick tänka om kring lokalernas utnyttjande. Eskaleringsplaner är framtagna utifrån olika scenarier. Planerna innebär utökat behov av lokaler. Även upphandlingsstödsenheten deltar i beredskapsfrågor med anledning
av läget i Ukraina. Inköpen omfattar dels försörjningsberedskap såsom säkerställa att Region Gotland har produkter och tjänster i den omfattning som behövs trots kriget, dels säkerställande av inköp för god beredskap med anledning av flyktingsituationen. Måltidsområdet har inventerat krismenyer, krislager och krisplaner samt deltagit i referensgrupp inom
beredskapsområdet tillsammans med Livsmedelsverket.
Stor osäkerhet råder kring de höga priserna på el, drivmedel och livsmedel och hur kostnaderna kommer att utvecklas. Inflationen medför även prisökningar på olika tjänster som
exempelvis transporter och byggentreprenader. Detta påverkar flera av verksamheterna i
regionen. Driftskostnaderna på ett flertal av yrkesprogrammen utgörs till stor del av olika
typer av byggrelaterat material samt drivmedel. Efter att kriget i Ukraina brutit ut har de redan höga priserna ytterligare accelererat. Dessa onormala prisförändringar kan komma att
påverka nämndernas möjlighet till en ekonomi i balans under 2022.
Med anledning av bland annat pandemin och samhällsutvecklingen har digitaliseringens
olika områden hamnat än mer i fokus. Väl fungerande system och infrastruktur, tillgängliga
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stödfunktioner och kompetenshöjande insatser som genomförs kontinuerligt och systematiskt har stor betydelse för Region Gotlands utvecklingsarbete framåt.
Den stora mängden bygglovsärenden har fortsatt att öka. Årets första månader pekar på en
ytterligare ökning på tio procent jämfört med 2021, vilket medför en mycket hög arbetsbelastning för verksamheten. På grund av en hög ärendeinströmning och en eftersläpning av
ärenden från förra året, ser det ut som att intäktsbortfallet blir fortsatt stort gällande bygglov även under 2022. Pandemin fortsätter även att medföra extra kostnader och förlorade
intäkter för enhet Livsmedel och alkoholtillstånd.
Region Gotland har efter ett lyckat pilotprojekt beslutat om ett breddinförande av läkemedelsautomater till årsskiftet 2022-2023, vilket får påverkan både för brukare och personal.
Psykisk ohälsa utgör den enskilt främsta orsaken till avhopp från gymnasieskolan och därmed utebliven gymnasieexamen. Begränsningar i socialt umgänge, undervisning på distans
och begränsade möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter under pandemin har påverkat
ungdomarnas mående. Antalet gymnasieelever som behöver stöd från barn- och elevhälsan
har kraftigt ökat under det senaste året. Även andelen elever som söker hjälp hos “Första
linjen” har ökat.
Två stormar inom loppet av en vecka i januari har förstört och underminerat flera platser
längs strandpromenaden i Visby. Skadorna är omfattande och gata- och parkavdelningen,
mark- och trafikavdelningen samt projektavdelningen samarbetar för att se på möjliga åtgärder, samt undersöka med entreprenörer när genomförandet kan äga rum. På grund av
högt vattenstånd under februari och mars kunde inget återställningsarbete påbörjas men
det är en prioriterad fråga att ha strandpromenaden åtgärdad inför årets högsäsong.

Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har även präglat de första månaderna under 2022 och haft stor fortsatt påverkan
på verksamheterna. På grund av hög smittspridning i början på året har frånvaron varit hög
både på grund av medarbetarnas sjukfrånvaro men även på grund av vård av barn. Många
av regionens medarbetare har även haft en hög arbetsbelastning och det finns behov av
återhämtning i dessa verksamheter.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

De medarbetare som under pandemin i huvudsak har arbetat hemifrån börjar nu återgå till
sina arbetsplatser. Samtidigt har det tagits beslut om att effektivisera användningen av kontorsarbetsplatserna på Visborg för att möjliggöra för ett mer flexibelt arbetssätt, där medarbetare arbetar växelvis hemifrån och på kontorsarbetsplatsen. Dialoger kring framtidens arbetsplats har förts inom verksamheterna på Visborg och med fackliga organisationer och
skyddsombud.
Arbetet med löneöversyn 2022 har under våren slutförts med flertalet av de fackliga organisationer och ny lön kommer att utbetalas på aprillönen. Löneöversynen för Gotlands läkarförening beräknas vara slutförd i maj. Vårdförbundets nya löneavtal blev klart i början på
april och deras löneöversyn kommer att genomföras under våren.
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Personalvolym

Region Gotland har i februari 2022, 6 693 månadsavlönade medarbetare (6 643 februari
2021), varav 5 849 tillsvidare (5 701 februari 2021) och 867 visstidsanställda (968 februari
2021). I december var antalet medarbetare 6 637, en ökning 56 medarbetare sedan årsskiftet. Ökningen kan delvis förklaras av förvaltningarnas strävan efter att minska beroendet av
tidsbegränsat anställda och istället använda sig av tillsvidareanställda, så kallade fasta vikarier, för att på sätt få en stabilare bemanning med högre sysselsättningsgrader samt att medarbetarnas anställningstrygghet ökar och att regionen på det sättet kan bli en attraktivare arbetsgivare. Vi kan också konstatera att vård- och omsorgsbehovet ökar i befolkningen
bland annat utifrån att vi blir fler äldre och kommer att behöva rekrytera fler medarbetare.
Personalstatistiken och personalkostnaderna i rapporten baseras på siffror till och med februari 2022.

Antal månadsanställda medarbetare
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Antalet årsarbetare enligt anställningsavtalet har ökat, från 6 420 årsarbetare i december
2021 till 6 481 i februari 2022. Även i antalet årsarbetare kan vi se att de tillsvidareanställda
medarbetarna i förhållande till visstidsanställda ökar.

Antalet övertids- och mertidstimmar perioden januari – februari 2022 var cirka 77 heltidsarbetare och har ökat med 17 heltidsarbetare i jämförelse med motsvarade period 2021.
Den ökade övertiden kan förklaras med att frånvaron på grund av sjukdom och vård av
barn har ökat.
Förvaltningarnas arbete med att erbjuda högre sysselsättningsgrad till medarbetarna, heltidsresan, fortsätter och vi kan se att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda fortsätter att öka, från 95,6 februari 2021 till 96,25 februari 2022.
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Personalkostnaderna har ökat med 3,5%. Lönekostnaderna för den arbetade tiden är i stort
sett oförändrad, men kostnaderna för övertid och mertid har dock ökat i jämförelse med
samma period föregående år. Sjuklönekostnaderna, dag 2-14 har ökat i jämförelse med
2021 som en konsekvens av den höga korttidsfrånvaron som varit under perioden.
Sjukfrånvaro

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-februari 2022 uppgår till 10,2%. Jämfört
med samma period föregående år, ses en ökning av sjuktalet med 3,5. Ökningen är väntad,
då 2021 års sista månader visade på stigande och höga sjuktal, men nivån är ändå betydande där januari månads notering på 10,7% är den högsta månadsnoteringen på regionnivå under många år.
Både kvinnor och mäns sjuktal ökar under perioden. Ökningen fördelar sig även över alla
åldrar där fortsatt gruppen 29 år och yngre har de lägsta sjuktalen. Ökningen av sjuktalet
drivs av en markant ökad korttidsfrånvaro dag 1-14. Ökningen är cirka 90% jämfört med
2021 och drygt 70% jämfört med 2019.
I samtliga förvaltningarna ses högre ackumulerat sjuktalet för perioden januari-februari
2022. Två förvaltningar, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har under perioden sjuktal över 10% (12 respektive 11%) och vissa specifika enheter har
haft sjukfrånvaro på över 20%.
Huvudorsaken till de höga sjuktalen kopplas till pandemin och den smittspridning som
skedde under perioden. Detta påverkade i hög grad elev-, patient- och brukarnära-verksamheter. Den höga frånvaron har även påverkats av säsongsbetonad VAB och andra sjukdomar och den höga frånvaron har i många verksamheter även inneburit en ökad arbets- och
psykosocial belastning på kvarvarande medarbetare.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Utvecklingen av sjuktalen under 2022 är väntad och analyserbar men den kraftiga ökningen
behöver bevakas. Pandemins påverkan på sjuktalet bedöms fortsatt vara betydande och
kommer under året vara av stor betydelse för sjuktalen i regionens verksamheter. De höga
sjuktalen under årets inledning är på en nivå som bedöms som svåra att kompensera under
resterande del av året vilket då innebär ett högre totalt sjuktal för året 2022. I dagsläget ses
inga klara kopplingar mellan sjuktalen i form av en ökad korttidsfrånvaro och långvariga effekter av pandemin genom exempelvis ökad arbetsbelastning, minskad återhämtning och
psykisk ohälsa. Dock föregås längre sjukskrivningar nästa alltid av korttidsfrånvaro så det är
dagsläget för tidigt att bedöma sådana kopplingar och av största vikt att fortsatt följa, analysera, åtgärda och förebygga den sjukfrånvaro som finns i våra verksamheter.

7 (20)

Region Gotland

Delårsrapport 1

Sjuktal Region Gotland månadsvis
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Ekonomisk uppföljning
Periodens resultat 127 mnkr

Periodens resultat uppgår till 127 mnkr. Nettokostnaderna ökar med endast 1,5 procent i
perioden. Anledningen är att verksamhetens intäkter ökar med 11,7 procent och kompenserar för att verksamheternas kostnader och avskrivningar också har en hög ökningstakt.
Bland verksamhetens intäkter är det framför allt de riktade statsbidragen som står för ökningen. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökar med 4,5 procent och beror på att finansnettot är negativt.
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat mycket i perioden, 6,0 procent. Skatteintäkterna ökar med 5,7 procent och förklaringen är positiva skatteavräkningar till följd av att
skatteunderlaget bedöms öka mer i prognosen från februari jämfört med tidigare skatteprognoser. De generella statsbidragen har ökat med 6,5 procent eller 28 mnkr jämfört med
motsvarande period föregående år. Det är framför allt inkomstutjämning och fastighetsavgiften som har ökat. Inkomstutjämningen beror på att skatteunderlaget 2021 ökade mer än
väntat. För fastighetsavgiften beror det på att en ny taxering gjorts. Alla statsbidragen har
också påverkats positivt av den relativt stora befolkningsökningen på Gotland 2021.
Finansiella intäkter har också minskat mycket och finansiella kostnader har ökat mycket.
Förklaringen är att det under 2021 var börsuppgångar medan det 2022 varit börsnedgångar
vilket får direkt påverkan på pensionsmedelsplaceringarna som värderas till verkligt värde.
Marknadsvärdet på pensionsportföljen var den 31 mars 439 mnkr. Under perioden har
nyavsättningar med 12,6 mnkr gjorts. Tillgångsavkastningen under första kvartalet uppgår
till -7,2 procent motsvarande -34 mnkr.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Likviditeten är fortsatt god, 246 mnkr. Överlikviditet är placerat i räntefonder med 100
mnkr. Låneskulden vid periodens slut var 389 mnkr. Bedömningen är att inga nya lån kommer att behöva tas upp för att finansiera investeringar under 2022 till 2024.
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Resultaträkning, mnkr
Budget
2022

Utfall
jan-mars
2022

Utfall
jan-mars
2021

Prognos
2022

Bokslut
2021

4 229

1 109

993

4 312

4 610

-9 812

-2 428

-2 297

-9 922

-10 105

-323

-78

-72

-314

-303

-5 906

-1 397

-1 376

-5 924

-5 798

Skatteintäkter

4 332

1 108

1 048

4 381

4 191

Generella statsbidrag och utjämning

1 726

456

429

1 826

1 763

152

167

101

283

155

10

1

16

11

85

-40

-42

-6

-69

-24

122

127

111

226

216

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Årsprognos 226 mnkr

Årets resultat prognostiseras till 226 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 104
mnkr. Nämndernas årsprognos är en budgetavvikelse på -43 mnkr som främst uppvägs av
att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.
Fyra av sju nämnder, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin
budget. Det största underskottet har tekniska nämnden, -22 mnkr. Underskottet finns
främst inom kollektivtrafiken och exploateringsverksamheten. Miljö- och byggnämnden är
den nämnd med störst procentuellt underskott, 9,4 procent. Det prognostiserade underskottet beror på uteblivna intäkter inom bygglovsverksamheten för att man inte klarar
handläggningstiderna. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till stor del på att
det är fler barn i verksamheten än vad som budgeterats. Övriga nämnder prognostiserar ett
resultat i balans med budget eller överskott.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Det finansiella målet för årets resultat i förhållande till nettokostnaden är tillbaka på 2 procent 2022 efter att tillfälligt sänkts till 1 procent 2021. Även det finansiella målet för budgeterat resultat i förhållande till nettokostnaderna är åter på 2 procent 2022. Årsprognosen innebär att årets resultat i förhållande till nettokostnaderna bedöms bli 3,8 procent och båda
resultatmålen bedöms kunna uppnås.
Nettokostnaderna för helåret prognostiseras öka med 2,2 procent, vilket är en förhållandevis låg ökningstakt. Både verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader bedöms bli
lägre än fjolåret. Avskrivningar bedöms öka med 3,6 procent. Det är i huvudsak bidrag och
försäljning av verksamhet som står för intäktsminskningen. På kostnadssidan är det framför allt lägre kostnader för bidrag till föreningar och avsättningar för deponier som är förklaringen.
Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras sammanlagt öka med
4,3 procent enligt senaste skatteprognos från SKR i februari. Skatteintäkterna bedöms öka
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med 4,5 procent motsvarande 190 mnkr. Generella statsbidrag uppskattas öka med 3,6 procent motsvarande 64 mnkr. Nettokostnaderna inklusive finansnetto prognostiseras öka
med 4,3 procent vilket är i lika mycket som skatteintäkter och bidrag.
Pensionsskuldens förväntas öka med 4,2 procent motsvarande 51 mnkr.
I årsprognosen ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 31 mnkr. Finansnettot bedöms bli negativt med 57 mnkr och beror på värdeminskningar i pensionsmedelsportföljen.
Det finns dock en osäkerhet i hur börsutvecklingen för helåret kommer att bli som gör att
finansnettot både kan bli bättre eller sämre. Soliditeten prognostiseras till 44,1 procent vid
årets slut givet prognoserna för investeringar, avskrivningar och resultat. Det är en förbättring med 0,4 procent och skulle innebära att målet att närma sig 45 procent kommer att
uppnås.
Nämndernas periodresultat och årsprognos
Nämndernas periodresultat 77 mnkr

Hälso- och sjukvården har överskott mot budget i perioden med 37 mnkr, intäkterna avviker positivt med 86 mnkr (varav cirka 55 mnkr är pandemirelaterat) och kostnaderna avviker negativt med 49 mnkr (varav cirka 24 mnkr är pandemirelaterat). Den positiva budgetavvikelsen i perioden förklaras också av periodiseringseffekter.
Socialnämnden har överskott mot budget i perioden med 6 mnkr och de största avvikelserna är personalkostnader och kostnaderna för köp av verksamhet. Intäkterna totalt sett är
något högre än budget, vilket delvis beror på att det är svårt att budgetera för statsbidrag så
som ersättning för ökade kostnader, kopplat till pandemin. I nuläget finns beslut om statsbidrag för ökad sjuklöneersättning december 2021 till mars 2022.
Barn- och utbildningsnämnden överskott mot budget i perioden med 13 mnkr och det
återfinns främst inom verksamheterna förskola och grundskola.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Regionstyrelsen har överskott mot budget i perioden med 13 mnkr. Räddningstjänsten har
ett underskott på 1 mnkr i perioden, vilket beror på lägre intäkter för tillsyn än budgeterat
på grund av pandemirestriktioner, högre personalkostnader och högre kostnader för obligatoriska hälsokontroller än budget.
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Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Budget
Nämnd
jan-mars
Regionstyrelsen

Utfall
jan-mars

Avvikelse
janmars

Årsbudget

Prognos

2022

2022

HelårsAvvikelse

Bokslut
2021

147

134

13

524

520

4

22

8

6

2

34

33

1

4

125

113

12

433

424

9

24

räddningstjänst

14

15

-1

57

63

-6

-6

Tekniska nämnden

56

54

2

213

235

-22

-11

8

8

0

35

38

-3

-6

323

310

13

1 290

1 308

-18

-9

85

79

6

347

341

6

5

Socialnämnden

369

363

6

1 518

1 518

0

39

Hälso- och sjukvårdsnämnden

471

434

37

1 897

1 907

-10

14

1 459

1 382

77

5 824

5 867

-43

54

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen

Miljö- och byggnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Nämndernas årsprognos -43 mnkr

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott mot budget på -43 mnkr. Fyra av sju
nämnder, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det
största underskottet har tekniska nämnden, -22 mnkr. Underskottet finns främst inom kollektivtrafiken och exploateringsverksamheten. Miljö- och byggnämnden är den nämnd med
störst procentuellt underskott, 9,4 procent, och beror på uteblivna intäkter i bygglovsverksamheten. Räddningstjänstens underskott beror till största delen av personalkostnader då
Slite brandstation bemannas av heltidsanställda i stället för med RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap). Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till stor del
på att det är fler barn i verksamheten än vad som budgeterats. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget eller överskott.
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Nettokostnadsutveckling i nämnderna
Intäkter och kostnader i nämnderna, mnkr
Utfall jan-mars
2022

Utfall jan-mars
2021

Procentuell
skillnad

Taxor och Avgifter

141

129

9,5

Statsbidrag

219

132

65,1

Försäljning vara/tjänst

152

151

0,1

Intern resursfördelning

419

420

-0,3

Övriga intäkter

165

159

3,6

1 096

992

10,4

Personal

-957

-934

2,5

Köp av tjänst

-152

-135

12,7

Köp huvudverksamhet

-300

-252

19,2

Förbrukningsmaterial

-163

-145

12,7

Lokaler

-200

-197

1,7

-88

-87

1,7

Intern resursfördelning

-424

-425

-0,4

Övriga kostnader

-194

-180

7,7

Summa kostnader

-2 478

-2 354

5,3

Nettokostnad

-1 382

-1 362

1,6

Totala intäkter

Avskrivningar. internränta

Nämndernas nettokostnader i perioden har ökat med 1,6 procent, vilket är mer än under
samma period förra året då de minskade 0,1 procent. Kostnaderna har en ökningstakt på
5,3 procent samtidigt som intäkternas ökningstakt är 10,4 procent.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Personalkostnaderna har ökat med 2,5 procent. Löneöversynen 2021 gav en genomsnittlig
löneökning med 2,6 procent och är en stor del av förklaringen till personalkostnadernas ökning men inte hela. Övertidskostnader och sjuklöner har ökat.
Köp av tjänster har ökat med 12,7 procent. Den huvudsakliga ökningen finns inom hälsooch sjukvården där kostnaden för hyrpersonal har ökat med 14 mnkr motsvarande 75 procent. Köp av huvudverksamhet har ökat med 19,2 procent motsvarande 48 mnkr. De
stora ökningarna finns inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, grundskola
och gymnasieskola. Förbrukningsmaterial har ökat med 12,7 procent och det är kostnaderna för laboratoriematerial som står för den största kostnadsökningen men den högre inflationen märks även på kostnader för livsmedel och övriga förbrukningsmaterial. Avskrivningar och internränta har ökat med 1,7 procent. Övriga kostnader har ökat med 7,7 procent motsvarande 14 mnkr. I övriga kostnader är det transporter och bidrag till föreningar
som står för ökningen.
Intäkternas ökning med 103 mnkr eller 10,4 procent beror främst på att statsbidragen ökat
väldigt mycket, 65,1 procent motsvarande 87 mnkr. Statsbidrag till följd av pandemin uppgår till 37 mnkr varav 27 mnkr avser sjuklöneersättning för december 2021-februari 2022.
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Taxor och avgifter har ökat med 9,5 procent under perioden och förklaras till största del av
att VA-taxan avseende brukningsavgifter höjdes med 10 procent från 1 januari 2022.
Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite osäker.
Investeringar och exploatering

Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 1 099 mnkr. Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget för exploatering uppgår till 188 mnkr. Sammanlagt innebär det en mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 1
287 mnkr som om alla projekt skulle genomföras i år, kräver extern finansiering.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras av nämnderna uppgå till 687 mnkr.
Det är troligt att den faktiska nivån blir lägre. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att se
över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som överstiger
regionens möjlighet att genomföra.
Den prognos nämnderna lämnat innebär att 53 procent av budgeten förväntas komma att
utnyttjas. De senaste fem åren har mellan 42-67 procent av budgeten förbrukats under året.
Efter årets första tre månader är 60 mnkr eller 5 procent av budgeten förbrukad så en mer
rimlig bedömning av prognosen är 550 mnkr.
Investeringar och exploatering 2022, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
kompletteringsbudget
152

Utfall
jan-mars
2022
2

Årsprognos
2022

regionstyrelseförvaltningen

62

1

49

räddningstjänst

11

1

11

731

47

491

1

0

1

Regionstyrelsen

60

varav

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

147

3

24

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

13

0

13

Socialnämnden

57

0

10

Hälso- och sjukvårdsnämnden

77

7

55

1 099

60

653

188

0

32

Barn- och utbildningsnämnden

Summa investering

Exploatering

varav
Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering

78

0

0

110

0

32

1 287

60

687
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Beräknad utgift 2022 för stora investeringsprojekt:
 Modulbyggnad vid Visby lasarett: 70 mnkr
 Alléskolan: 20 mnkr
 Tingsbrogården: 14 mnkr
 Nytt LSS-boende Visby: 5,4 mnkr
 Reception IFO-huset: 11,4 mnkr
 Etapp 3 Korpen, Visby: 10 mnkr
Beräknad utgift 2022 för stora exploateringsprojekt:



Exploatering GC-vägar Visborg: 10 mnkr
Exploatering vägar Visborg: 12 mnkr

Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer nämndernas sammanfattning från den egna delårsrapporten.
Regionstyrelsen, 4 mnkr
Regionstyrelseförvaltningen, 9 mnkr

Perioden har präglats av såväl pandemin som kriget i Ukraina. Förvaltningen har utifrån
detta att hantera leveransproblem av varor och tjänster, beredskapsfrågor med kontinuitetsplanering, förberedelser för flyktingmottagande, återstartspaket för kultur- och näringsliv,
kris i den gröna näringen, ökade kommunikationsinsatser och aktivering av den centrala
krisledningsstaben. Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom
hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen enligt verksamhetsplan 2022.
Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av kontorssystem
(office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån bland annat pandemin och världsläget.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. I början av året tog pandemin på nytt fart, vilket inneburit en högre sjukfrånvaro på förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Dialoger kring framtidens
arbetsplats har förts i verksamheterna, vilket syftar till flexibla arbetsplatser och ett mera
flexibelt arbetssätt som möter såväl verksamhetens som individens behov.
Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Räddningstjänsten, -6 mnkr

Pandemin har även i år haft konsekvenser för räddningstjänsten, både när det gäller personalkostnader och intäkter för tillsynsarbete.
En organisationsanalys har genomförts under 2021. Slutrapporten från denna har visat på
några förändringar som med fördel kan genomföras inom räddningstjänsten. Ett arbete pågår nu för att presentera vilka förändringar som är möjliga att genomföras med god effekt.
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Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret på 6,4 mnkr. Detta
beror till största delen av personalkostnader då Slite brandstation bemannas av heltidsanställda i stället för med RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).
Politikerorganisationen, 1 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2022 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

0
+1,2
0
0
0
0
+1,2

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till minskat resande, låg representation och minskade kostnader i allmänhet. Vidare beräknas även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad omfattning. Regionfullmäktige och övriga
nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.
Tekniska nämnden, -22 mnkr

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Att så mycket osäkerhet och risker omger verksamheten hör inte till vanligheten. Kriget i
Ukraina bidrar både direkt och indirekt till en ökad osäkerhet avseende verksamheten och
dess resultat. Fordonsorganisation påverkas dels genom att priset på bränsle och tillsatser
ökar kraftigt samtidigt som det planerade utbytet av fordon i princip omöjliggörs av bristen
på nya fordon. Kemikalier till VA och städverksamheten är andra saker som påverkas både
avseende tillgänglighet och pris, dock har vi i dagsläget ingen brist och arbetar löpande med
försörjningsfrågan. Östersjökryssningar är en annan verksamhet som är starkt förknippad
med mycket osäkerhet och för närvarande är det oklart om de amerikanska rederierna
överhuvudtaget tar sig in i Östersjön – situationen förändras dag för dag. Ovanpå allt detta
har vi sedan tidigare en rusande utveckling i materialpriserna som sannolikt kommer att få
en betydande inverkan på såväl investeringar som löpande underhåll. Vi tror dock fortfarande att sommaren 2022 kommer att bli en bra sommar för besöksnäringen och har på
olika sätt förberett oss för det.
Kollektivtrafiken förblir, ur ett ekonomiskt perspektiv, en utmaning där även den särskilda
kollektivtrafiken, och då speciellt sjukresorna, utgör en allt större belastning på ekonomin.
Vi tittar nu framåt och ser nya möjligheter i både en ny organisation och trafikstruktur.
Vårt fokus på samhällsbyggnadsprocessen visar sig i praktisk handling när vi nu etablerar
en ny enhet för mark- och exploateringsfrågor (MEX). Resurser sammanförs från samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen i en ny enhet
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya enheten planeras att sjösättas under fjärde
kvartalet i år. Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende kundtjänst fördjupas för att på sikt lägga grunden för samhällsbyggnadsprocessens gemensamma kontaktcenter.
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Pandemin tycks ha släppt sitt grepp om samhället och en ny ”post Covid” tid infinner sig.
För region Gotlands del innebär detta ett nytt sätt att se på arbetsplatsnärvaron eftersom
möjligheter till en mer flexibel förläggning av arbete medges. Många kommer att fortsätta
att delvis arbeta hemifrån. Detta har möjliggjort en gynnsam omförhandling av avtalet med
hyresvärden Vacse avseende Visborg där Region Gotland nu minskar lokalytan och med ett
antal arbetsplatser.
Vi ser fortsatta rekryteringsutmaningar inom ett antal områden men vi har trots detta lyckats besätta ett antal vakanser som vi tidigare haft svårt att få sökanden med önskad kompetens till. Detta tillsammans med en utökning av antalet befattningar som är knutna till vår
exploateringsverksamhet har medfört att förvaltningen det senaste året vuxit vad gäller antalet anställda.
Nettoresultat för första kvartalet uppgår till 1,3 miljoner kronor (-16,9 mkr). De skattefinansierade verksamheternas utfall uppgår till 5,4 miljoner kronor (-10,6 mkr) samtidigt som
den avgiftsfinansierade verksamheten sammantaget har ett negativt utfall mot budget med 4,1 miljoner kronor (-6,3 mkr). Vi har ännu inte lyckats lösa alla periodiseringsproblem. Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -2,4 miljoner kronor. Den allmänna kollektivtrafiken
står för -0,5 miljoner kronor och den särskilda -1,8 miljoner kronor.
Helårsprognosen anger en avvikelse mot budget på -21,9 miljoner kronor (-46,9 mkr). Av
den totala prognosen utgörs -23,9 miljoner kronor (-29,3 mkr) av skattefinansierade verksamheter och 2 miljoner kronor (-17,6 mkr) av avgiftsfinansierade verksamheter. Totalt för
kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 13,9 miljoner kronor. Nya redovisningsriktlinjer för exploateringsverksamheten innebär att anslagsramen för mark och
trafikavdelningen måste utökas i motsvarande grad. Beräkningar har gjorts av behovet för
2022 som uppgår till 14,1 miljoner kronor.
Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 484,5 miljoner kronor kommer genomföras under 2022. Fler stora byggnationsprojekt pågår eller ska startas upp under året bland
annat modulbyggnad vid Visby lasarett, utbyggnad av Tingsbrogården och nytt LSS-boende
i Visby. VA har fortsatt hög investeringstakt och räknar med att investera 125,1 miljoner
kronor under året.
De osäkerheter och risker som belystes i inledningen i den här sammanfattningen kan
komma att påverka resultatet i någon riktning som vi inte känner till idag. Vi följer utvecklingen inför kommande prognoser.
Miljö- och byggnämnden, -3 mnkr

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten under första kvartalet, dels när det gäller
regler kring att stanna hemma och dels när det gäller det tillsynsarbete som ska utföras.
Ärendeinströmningen är fortsatt hög, framför allt på enhet Bygg. Medarbetare från fler enheter arbetar med och/eller bidrar med sakkunskap till översiktsplanen för Gotland, vilket
tar tid från det ordinarie arbetet.
Det pågår flera projekt på förvaltningen, bland annat pågår projekten som handlar om
"Bättre vatten i din brunn" på enhet Miljö- och hälsoskydd. Implementeringen av resultatet
från det avslutade DiSa-projektet fortsätter, samt projekt sprunget ur DiSa såsom Digital
dialog och Hållbara kartan.
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Arbetsmiljön har påverkats av pandemin som pågått under lång tid, både positivt och negativ. Viktigt nu är att ta vara på det goda och hitta en balans med exempelvis hemarbete-distansarbete och digitala möten.
Alla enheter, förutom Stadsarkitektenhet, har genomfört eller påbörjat rekryteringar under
första kvartalet. Som ett sätt att möta utmaningen med kompetensförsörjning och attrahera
fler att söka till förvaltningens svårrekryterade yrken, på kort och lång sikt, arbetar förvaltningen aktivt och strategiskt med breddad rekrytering.
Under det första kvartalet har flera enheter haft en ökad sjukfrånvaro som kan kopplas till
pandemin.
Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med Delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2022.
Barn- och utbildningsnämnden, -18 mnkr

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg månad tillbaka pågående
kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på
både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika
scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor. Förskolan,
grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör gör ett negativt resultat.
Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar en halv procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och intäkterna 4,8 procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757 000 kronor
och avser nio färre barn och elever.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande
8,9 miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 6 mnkr

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg månad tillbaka pågående
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kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på
både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika
scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom
posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre antal elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000 kronor.
I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på
motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på
187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Socialnämnden, 0 mnkr

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningarnas verksamheter bland annat genom att det
är höga sjuktal och svårigheter att bemanna samtidigt som efterfrågan på insatser inom
äldreomsorgen ökar.
Det sker ett omfattande kvalitetsarbete inom förvaltningen. Det är tydligt att det finns både
kraft och vilja i verksamheterna till att ta till sig ny kunskap och omsätta denna till kvalitet
för våra brukare och utveckla samt förbättra våra arbetssätt. Ledord för arbetet som har genomförts under årets första månader är kompetens, egenkontroll och förbättringsarbete
samt nya arbetssätt. Under perioden har till exempel SKR lyft individ- och familjeomsorgens arbete med att få fler att svara på brukarundersökningar. Förvaltningen har upprättats
en organisation för arbetet mot våld i nära relation och hemtjänsten håller på att införa ett
digitalt planeringsverktyg.
Det har varit svårt för verksamheterna att bemanna under perioden, flera medarbetare går
utbildningar, det varit mycket höga sjuktal samtidigt som det är svårt att rekrytera medarbetare.

18 (20)

Region Gotland

Delårsrapport 1

Det är mycket viktigt att arbeta med kompetensförsörjning. En del i satsning på ökad kompetens är den utbildningssatsning som pågår genom äldreomsorgslyftet. För närvarande
studerar sammanlagt 104 medarbetare till undersköterska. Därtill kommer 25 medarbetare
som studerar till specialistundersköterska. Det är också mycket viktigt att arbeta med att
sänka sjuktalen. Sjukfrånvaron är högre i februari än den varit på många år och ökningen
avser korttidsfrånvaron. Förklaringen är säsongsinfluensor och sjukdomar samt att pandemin fortfarande har en stor påverkan på sjukfrånvaron. Dock är det ännu för tidigt på året
för att kunna påvisa en trend.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat något gentemot 2021 vilket är i linje med
förvaltningens strävan om att minska beroendet av tidsbegränsat anställda. Förvaltningen
arbetar också för att stärka upp utförarna med sjuksköterskeresurser och samtidigt minska
antalet stora chefsområden, vilket i vissa fall kräver fler chefer.
För perioden redovisas ett överskott mot budget med drygt 6 mnkr och en nettokostnadsökning på 4 procent. Årsprognosen för socialförvaltningen är en ekonomi i balans och en
bedömd nettokostnadsökning på runt 6 procent. För äldreomsorgen är det ett överskott
även om det nu är högre efterfrågan på insatser. Samtidigt är det ett underskott och en hög
nettokostnadsökning för LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs med låga kostnader
ändå ökar kostnaderna för externa placeringar på LSS-boenden. Detta beror delvis på att
det är brist på platser bostad med särskild service LSS på Gotland och förvaltningen får nu
betala särskilda avgifter då insatser inte verkställts inom lagstadgad tid. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är i nivå med budget och det är ingen förändring av nettokostnaden. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården och försörjningsstödet minskar medan
kostnaderna för beroendevården ökar.
Vad gäller intäkter så ökar dessa främst beroende på att statsbidrag för satsningen på äldreomsorgslyftet periodiserats. Vad gäller kostnaderna så minskar personalkostnaderna medan
kostnaderna för köp av verksamhet ökar vilket beror på att två särskilda boenden under
hösten 2021 gått över från egen regi till privat utförare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -10 mnkr

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska
prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredning av budget för 2023. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.
Pandemin har fortsatt varit i fokus under årets första månader. Smittspridningen var rekordhög under januari/början på februari och det avspeglade sig även i förvaltningens sjukfrånvaro. Trots den höga smittspridningen togs nästan alla restriktioner bort den 9 februari
och kort därefter avslutades den storskaliga testningen för allmänheten.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Med anledning av det oroliga omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina så har förvaltningen ökat beredskapen. Fokus har varit att se över krisberedskapen ytterligare och säkra
processer för förvaltningens ansvar vid ett eventuellt större flyktingmottagande.
Vid årsskiftet tog hälso- och sjukvården över ansvaret för första linjen och i och med det så
permanentades också verksamheten som tidigare har bedrivits som ett projekt.
Kraften kring förbättringsarbeten är stor inom hälso- och sjukvården och cirka hälften av
de bidrag som lämnats in till årets Förnyelsedag kom från medarbetare i vården och 4 av 5
priser gick helt eller delvis till hälso- och sjukvårdens bidrag.
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Fr.o.m. 1 januari gäller en ny organisation inom hälso- och sjukvården, där den största skillnaden är att den tidigare matrisorganisationen på Visby lasarett har avvecklats.
Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att gotlänningarnas förtroende för sin
regions pandemihantering är högst i landet.
Den höga sjukfrånvaron har pressat förvaltningen mycket på personalsidan. Under januari
var sjuktalet drygt 9% och ännu högre inom vissa verksamheter. Antalet tillsvidareanställda
medarbetare ökar jämfört med föregående år, knappt 40 fler. Ökningen syns bland sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, samtidigt som behovet av inhyrd personal ökar.
Antalet arbetade timmar är för årets första månader på ungefär samma nivå som samma
period föregående år.

Ärendenr RS RS 2022/5 Datum 2022-04-27

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är +37 miljoner varav +86 miljoner på intäkter
och -49 miljoner på kostnader. Jämfört mot samma period föregående år är kostnads-utvecklingen 75 miljoner eller 13%. Justerad nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört
med 2021 är negativ med 4 miljoner vilket är en effekt av uppbokningar i större grad samt
positiv ekonomisk effekt från pandemin.
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1 Sammanfattning
Perioden har präglats av såväl pandemin som kriget i Ukraina. Förvaltningen har utifrån
detta att hantera leveransproblem av varor och tjänster, beredskapsfrågor med
kontinuitetsplanering, förberedelser för flyktingmottagande, återstartspaket för kultur- och
näringsliv, kris i den gröna näringen, ökade kommunikationsinsatser och aktivering av den
centrala krisledningsstaben. Därtill bör framhållas utmaningarna kring
kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens
verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen enligt verksamhetsplan 2022.
Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. I början av året tog pandemin på nytt fart, vilket inneburit en högre
sjukfrånvaro på förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Dialoger kring
framtidens arbetsplats har förts i verksamheterna, vilket syftar till flexibla arbetsplatser och
ett mera flexibelt arbetssätt som möter såväl verksamhetens som individens behov.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Rysslands invasion av Ukraina och den kris som det innebär, inte bara för dem utan även
för Europa och världen, påverkar även verksamheten i Region Gotland och
regionstyrelseförvaltningen. Detta på ett sätt som inte kunde förutses när vi gjorde
verksamhetsplanen för förvaltningen 2022. Särskilt tydligt märks påverkan inom
avdelningarna digitalisering, måltid, ekonomi, regional utveckling, kultur och fritid samt
kommunikation.
Under första kvartalet av 2022 har leveransproblemen inom IT ytterligare accentuerats. I
princip all form av teknik innehållande elektronik har idag 12-18 månaders leveranstid. I
samband med Rysslands intåg i Ukraina så har även cyberattackerna ökat över hela världen.
Region Gotland har nu inte drabbats direkt, men vi har identifierat områden som måste
stärkas för att vi ska kunna säkerställa en stabil IT drift.
Måltidsområdet har inventerat krismenyer, krislager och krisplaner samt deltagit i
referensgrupp inom beredskapsområdet tillsammans med Livsmedelsverket.
Livsmedelskostnaderna har ökat markant och beräkningar gjorda på lagd meny visat på att
utfallet för livsmedelskostnader, med samma kostnadsökningar som redan aviserats, landar
på 3,1 miljoner över budget förutsatt att inga åtgärder vidtas och att priserna håller sig på
nuvarande nivå. Det finns även indikationer på att livsmedelspriserna kommer att öka
ytterligare under året.
Även upphandlingsstödsenheten deltar i beredskapsfrågor med anledning av läget i
Ukraina. Inköpen omfattar dels försörjningsberedskap såsom säkerställa att Region
Gotland har produkter och tjänster i den omfattning som behövs trots kriget, dels
säkerställande av inköp för god beredskap med anledning av flyktingsituationen.
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Region Gotland har fått ställa om för att förbereda sig på flyktingmottagande. Avdelningen
regional utveckling ansvarar inom olika enheter för att dessa förberedelser sker och
koordineras på ett bra sätt. Kriget har också bidraget till ett förstärkt arbete med
kontinuitetsplanering, utifrån ett beredskapsläge. Utifrån det ansträngda världsläget ser
även biblioteksverksamheten till att hålla sig ajour med aktuellt läge samt skapat kontakter
med lämpliga aktörer.
Ett krispaket för att stödja den krisdrabbade gröna näringen med inriktning mot krisstöd,
ekonomisk rådgivning samt efterskänkta tillsynsavgifter har tagits fram. Även ett
återstartspaket för pandemidrabbade näringar har beslutats i syfte att stärka
utvecklingskraften bland drabbade företag. Likaså har ett stödpaket till kultur- och
fritidssektorn antagits.
Regionens centrala krisledningsstab har aktiverats och här ingår kommunikationsfunktionen. Kriget i Ukraina kan även komma att påverka Almedalsveckan 2022. Fortsatta
vaccinationer mot Covid-19 med dos fyra för personer över 80 år har även medfört behov
av omfattande kommunikationsinsatser.
Utöver effekter av kriget i Ukraina och Covid-19 som påverkar arbetet enligt
verksamhetsplan 2022 lyfter förvaltningen bland annat följande:
En länsdialog med Sveriges Kommuner och Regioner med fokus på hälsa har genomförts.
Förtroendevalda och ledningarna från nyckelförvaltningarna deltog i dialogen som skedde i
en kontext då flera processer rörande ledning och styrning mot samhällsmål är under
utveckling.
Energicentrum har påbörjat den treåriga folkbildningskampanjen Gotland ställer om. En
byggs nu fortlöpande på med stödjande företag/organisationer, aktiviteter och en breddad
kommunikation.
Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss. Ett tjugotal
remissvar har kommit in och förslaget behandlas av regionstyrelsen i april, för att därefter
lämnas till regeringen. Därpå beslutar regeringen om ekonomiska ramar och planen ska
sedan fastställas av regionfullmäktige.
I arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Gotland beslutade regionstyrelsen
under slutet av 2021 att godkänna ett samrådsförslag till Översiktsplan 2040. Till dags dato
har ett 50-tal samrådsmöten med olika aktörer och med olika teman hållits. Samrådet för
översiktsplanen har samordnats med samrådet för den grönplan som också är under
framtagande.
Inom kultur och fritidsområdet bör framhållas Hemsebadets återinvigning efter renovering,
Biblioteksplan för 2022-2024 som snart antas, arbetet med bidragsöversyn och fritidsplan
och konstområdesöversyn pågår.
Flera systeminföranden pågår inom till exempel avdelningen måltid och ekonomi. Vidare
har behoven för att få en säker och stabil IT-miljö inom VA-avdelningen aktualiserats.
Visselblåsarfunktion är under rekrytering. Vidare förs dialoger om förslag till ny styrmodell
utifrån regional utvecklingsstrategi (RUS).
Ett fokus under perioden har legat på förändringen kring kontorsarbetsplatser på Visborg.
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Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög
arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen
enligt verksamhetsplan 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. Sjuktalet för perioden uppgick till 6,6, vilket är ett markant högre sjuktal jämfört
med motsvarande period föregående år då sjuktalet var 4,1. Den huvudsakliga anledningen
till det högre sjuktalet är att pandemin på nytt tog fart i januari månad.
Under perioden har en successiv återgång till arbetsplatserna fortlöpt. Region Gotland vill
erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt som möter både
verksamhetens och individens behov, med anledning av detta har dialoger förts i
verksamheterna kring Framtidens arbetsplats.
3.1 Personalvolym

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes vid årsskiftet en
omorganisation på förvaltningen, vilken fick till följd att fyra nya enheter bildades, bland
annat organiserades samtliga nämndsekretariat inom samma enhet vid avdelningen kvalitet
och kansli. En konsekvens av omorganisationen är att antalet medarbetare vid
avdelningarna kvalitet och kansli respektive kommunikation förändrades.
Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med sju jämfört med motsvarande period
föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med fem och tidsbegränsat anställda ökat med
två.
Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras framför allt vid kultur och fritid, vilket bland
annat beror på att återanställning till vakanta tjänster genomförts.
Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 12 jämfört med föregående år, varav
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat
med fyra.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med fem har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta. Detta beror bland annat på att vid
avdelningarna måltid och kultur och fritid har andelen medarbetare med heltidsanställning
ökat med 8 procent respektive 7 procent. Ett resultat av bland annat Heltid som norm som
trädde i kraft 2021.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

475

7

462

12

Tillsvidare

430

5

420

8

45

2

41

4

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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1 Sammanfattning
Perioden har präglats av såväl pandemin som kriget i Ukraina. Förvaltningen har utifrån
detta att hantera leveransproblem av varor och tjänster, beredskapsfrågor med
kontinuitetsplanering, förberedelser för flyktingmottagande, återstartspaket för kultur- och
näringsliv, kris i den gröna näringen, ökade kommunikationsinsatser och aktivering av den
centrala krisledningsstaben. Därtill bör framhållas utmaningarna kring
kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens
verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen enligt verksamhetsplan 2022.
Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. I början av året tog pandemin på nytt fart, vilket inneburit en högre
sjukfrånvaro på förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Dialoger kring
framtidens arbetsplats har förts i verksamheterna, vilket syftar till flexibla arbetsplatser och
ett mera flexibelt arbetssätt som möter såväl verksamhetens som individens behov.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Rysslands invasion av Ukraina och den kris som det innebär, inte bara för dem utan även
för Europa och världen, påverkar även verksamheten i Region Gotland och
regionstyrelseförvaltningen. Detta på ett sätt som inte kunde förutses när vi gjorde
verksamhetsplanen för förvaltningen 2022. Särskilt tydligt märks påverkan inom
avdelningarna digitalisering, måltid, ekonomi, regional utveckling, kultur och fritid samt
kommunikation.
Under första kvartalet av 2022 har leveransproblemen inom IT ytterligare accentuerats. I
princip all form av teknik innehållande elektronik har idag 12-18 månaders leveranstid. I
samband med Rysslands intåg i Ukraina så har även cyberattackerna ökat över hela världen.
Region Gotland har nu inte drabbats direkt, men vi har identifierat områden som måste
stärkas för att vi ska kunna säkerställa en stabil IT drift.
Måltidsområdet har inventerat krismenyer, krislager och krisplaner samt deltagit i
referensgrupp inom beredskapsområdet tillsammans med Livsmedelsverket.
Livsmedelskostnaderna har ökat markant och beräkningar gjorda på lagd meny visat på att
utfallet för livsmedelskostnader, med samma kostnadsökningar som redan aviserats, landar
på 3,1 miljoner över budget förutsatt att inga åtgärder vidtas och att priserna håller sig på
nuvarande nivå. Det finns även indikationer på att livsmedelspriserna kommer att öka
ytterligare under året.
Även upphandlingsstödsenheten deltar i beredskapsfrågor med anledning av läget i
Ukraina. Inköpen omfattar dels försörjningsberedskap såsom säkerställa att Region
Gotland har produkter och tjänster i den omfattning som behövs trots kriget, dels
säkerställande av inköp för god beredskap med anledning av flyktingsituationen.
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Region Gotland har fått ställa om för att förbereda sig på flyktingmottagande. Avdelningen
regional utveckling ansvarar inom olika enheter för att dessa förberedelser sker och
koordineras på ett bra sätt. Kriget har också bidraget till ett förstärkt arbete med
kontinuitetsplanering, utifrån ett beredskapsläge. Utifrån det ansträngda världsläget ser
även biblioteksverksamheten till att hålla sig ajour med aktuellt läge samt skapat kontakter
med lämpliga aktörer.
Ett krispaket för att stödja den krisdrabbade gröna näringen med inriktning mot krisstöd,
ekonomisk rådgivning samt efterskänkta tillsynsavgifter har tagits fram. Även ett
återstartspaket för pandemidrabbade näringar har beslutats i syfte att stärka
utvecklingskraften bland drabbade företag. Likaså har ett stödpaket till kultur- och
fritidssektorn antagits.
Regionens centrala krisledningsstab har aktiverats och här ingår kommunikationsfunktionen. Kriget i Ukraina kan även komma att påverka Almedalsveckan 2022. Fortsatta
vaccinationer mot Covid-19 med dos fyra för personer över 80 år har även medfört behov
av omfattande kommunikationsinsatser.
Utöver effekter av kriget i Ukraina och Covid-19 som påverkar arbetet enligt
verksamhetsplan 2022 lyfter förvaltningen bland annat följande:
En länsdialog med Sveriges Kommuner och Regioner med fokus på hälsa har genomförts.
Förtroendevalda och ledningarna från nyckelförvaltningarna deltog i dialogen som skedde i
en kontext då flera processer rörande ledning och styrning mot samhällsmål är under
utveckling.
Energicentrum har påbörjat den treåriga folkbildningskampanjen Gotland ställer om. En
byggs nu fortlöpande på med stödjande företag/organisationer, aktiviteter och en breddad
kommunikation.
Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss. Ett tjugotal
remissvar har kommit in och förslaget behandlas av regionstyrelsen i april, för att därefter
lämnas till regeringen. Därpå beslutar regeringen om ekonomiska ramar och planen ska
sedan fastställas av regionfullmäktige.
I arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Gotland beslutade regionstyrelsen
under slutet av 2021 att godkänna ett samrådsförslag till Översiktsplan 2040. Till dags dato
har ett 50-tal samrådsmöten med olika aktörer och med olika teman hållits. Samrådet för
översiktsplanen har samordnats med samrådet för den grönplan som också är under
framtagande.
Inom kultur och fritidsområdet bör framhållas Hemsebadets återinvigning efter renovering,
Biblioteksplan för 2022-2024 som snart antas, arbetet med bidragsöversyn och fritidsplan
och konstområdesöversyn pågår.
Flera systeminföranden pågår inom till exempel avdelningen måltid och ekonomi. Vidare
har behoven för att få en säker och stabil IT-miljö inom VA-avdelningen aktualiserats.
Visselblåsarfunktion är under rekrytering. Vidare förs dialoger om förslag till ny styrmodell
utifrån regional utvecklingsstrategi (RUS).
Ett fokus under perioden har legat på förändringen kring kontorsarbetsplatser på Visborg.
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Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög
arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen
enligt verksamhetsplan 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. Sjuktalet för perioden uppgick till 6,6, vilket är ett markant högre sjuktal jämfört
med motsvarande period föregående år då sjuktalet var 4,1. Den huvudsakliga anledningen
till det högre sjuktalet är att pandemin på nytt tog fart i januari månad.
Under perioden har en successiv återgång till arbetsplatserna fortlöpt. Region Gotland vill
erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt som möter både
verksamhetens och individens behov, med anledning av detta har dialoger förts i
verksamheterna kring Framtidens arbetsplats.
3.1 Personalvolym

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes vid årsskiftet en
omorganisation på förvaltningen, vilken fick till följd att fyra nya enheter bildades, bland
annat organiserades samtliga nämndsekretariat inom samma enhet vid avdelningen kvalitet
och kansli. En konsekvens av omorganisationen är att antalet medarbetare vid
avdelningarna kvalitet och kansli respektive kommunikation förändrades.
Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med sju jämfört med motsvarande period
föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med fem och tidsbegränsat anställda ökat med
två.
Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras framför allt vid kultur och fritid, vilket bland
annat beror på att återanställning till vakanta tjänster genomförts.
Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 12 jämfört med föregående år, varav
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat
med fyra.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med fem har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta. Detta beror bland annat på att vid
avdelningarna måltid och kultur och fritid har andelen medarbetare med heltidsanställning
ökat med 8 procent respektive 7 procent. Ett resultat av bland annat Heltid som norm som
trädde i kraft 2021.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

475

7

462

12

Tillsvidare

430

5

420

8

45

2

41

4

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med fyra årsarbetare jämfört med
föregående period 2021. För månadsanställda minskade den arbetade tiden med fyra
årsarbetare, samtidigt ökade arbetad tid för timanställda med motsvarande åtta årsarbetare.
En orsak till varför den arbetade tiden för månadsanställda minskat under perioden är en
ökad sjukfrånvaro i verksamheterna. Ökningen av arbetad tid för timanställda ses framför
allt vid måltid och kultur och fritid, vilket främst beror på en högre sjukfrånvaro än normalt
och att dessa verksamheter, i högre omfattning än i andra på förvaltningen, har behov av
att sätta in vikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande.
Den största ökningen av faktiskt arbetad tid ses vid kvalitet och kansli, vilket framför allt
beror på den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

384

380

4

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

39

28

11

90002 Digitalisering

51

53

-2

90003 HR-avdelning

42

42

0

90004 Måltidsavdelning

95

99

-5

0

0

0

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

20

23

-3

90008 Regional utveckling

41

41

0

90009 Kultur och fritid

57

54

3

90005 Försörjningsavdelning

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

3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 6,6 vilket innebär ett högre sjuktal jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 4,1.
Den främsta anledningen till det högre sjuktalet är att i januari månad tog pandemin på nytt
fart och en ökning av korttidssjukfrånvaron noteras i alla verksamheter. Den största
ökningen av korttidssjukfrånvaron, tillika det högsta sjuktalet, ses vid måltidsverksamheten.
Där är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
Sjukfrånvaro från dag 15 eller mer är i princip oförändrad jämfört med föregående år på
förvaltningsnivå.
Jämfört med 2021 har både kvinnors och mäns sjuktal ökat. Liksom tidigare är kvinnors
sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 procent av kvinnorna på
förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt
ansträngande och det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
5
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Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021
Alla

Förändring %
enheter

6.60%

4.05%

2.55%

Kvinna

7.42%

4.56%

2.86%

Man

5.06%

3.04%

2.02%

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +12,3 mnkr. Vilket är mer än förväntad helårsprognos (+9,1
mnkr). Detta förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar under perioden
ännu kommit igång fullt ut samt att kostnadsökningar för livsmedel förväntas komma
senare under året. Rörande intäktssidan kan nämnas att ett tillfälligt statsbidrag erhållits för
sjuklöneersättning Corona. Beträffande kostnadssidan för perioden ingår positiva
avvikelser för personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna handlar i
huvudsak om vakanser. Köp av tjänster hänförs bland annat till licenser, konsulter och
förstudiemedel både beträffande lokaler och exploatering. Till viss del beror även resultatet
i perioden på svårigheter med budgetperiodiseringar.
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Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-124 901

-112 567

12 334

-101 475

57 817

58 878

1 061

57 443

1 462

888

-573

417

Statsbidrag

13 474

15 863

2 389

15 570

Försäljning vara/tjänst

37 436

36 517

-919

37 309

Intern resursfördelning

4 378

4 468

90

3 940

Övriga intäkter

1 067

1 142

75

206

-182 718

-171 445

11 273

-158 917

Personal

-76 368

-73 060

3 308

-68 040

Köp av tjänst

-16 090

-10 474

5 616

-10 567

-510

-1 422

-913

-832

Förbrukn. mtrl

-12 615

-11 678

936

-11 326

Lokaler

-18 199

-17 441

758

-17 550

Avskrivn. internränta

-5 525

-5 289

236

-5 960

Intern resursfördelning

-2 809

-2 842

-33

-3 445

-50 603

-49 238

1 365

-41 197

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 11 procent i
jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgick till 112,6 mnkr i förhållande till
101,5 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 11,1 mnkr. Den höga
nettokostnadsutvecklingen i perioden handlar i huvudsak om ökad personalvolym samt att
bidragsutbetalningar skett tidigare i år än föregående år. Detta innebär att
nettokostnadsökningen kommer bli lägre senare under året.
Intäkter
Förvaltningens största intäktsposter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här
redovisas i huvudsak regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där
måltidsverksamheten står får merparten. Statsbidrag erhålls framförallt för
kultursamverkansmodellen, beredskap och säkerhet samt i övrigt projektmedel för specifika
projekt från tex kulturrådet, socialstyrelsen, tillväxtverket med flera. I perioden har
förvaltningen även fått bidrag för sjuklönekostnader Corona. Totalt har intäkterna för
perioden ökat med 2 procent i jämförelse med föregående år. Vilket i huvudsak
överensstämmer med indexuppräkning.
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Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 7
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
personalavsnittet. Där det framgår att antalet årsarbetare ökat med 12 och sjukfrånvaron
varit hög. Kostnaden för timvikarier har därmed ökat i jämförelse med samma period
föregående år. Totalt sett ligger personalkostnaderna under budgeterad nivå.
Bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader)
Hittills har förvaltningen betalat ut bidrag motsvarande 42,3 mnkr att jämföra med 35,1
mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa
bidrag betalas ut påverkar till stor del periodernas nettokostnadsutveckling.
Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna (del av övriga kostnader) ligger fortfarande på en låg nivå
men har ökat något i jämförelse med föregående år. Hittills uppgår kostnaden till 0,8 mnkr
att jämföra med 0,7 mnkr. År 2019, före pandemin, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.
Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd (del av köp av tjänst) för 3,2 mnkr
jämfört med 4,9 mnkr föregående år. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på de
kostnader som uppstod till följd av belastningsattackerna 2021.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 8,9 mnkr att
jämföras med 8,5 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser som förväntas
öka ytterligare under året.
Lokalkostnaderna uppgår till 17,4 mnkr att jämföras med 17,5 mnkr föregående år.
Stämmer enligt plan.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har minskat med 0,7 mnkr i jämförelse med
föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar,
då investeringsnivån varit låg.
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Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-112 567

-101 475

-11 093

11%

58 878

57 443

1 436

2%

888

417

471

113%

Statsbidrag

15 863

15 570

293

2%

Försäljning vara/tjänst

36 517

37 309

-792

-2%

Intern resursfördelning

4 468

3 940

528

13%

Övriga intäkter

1 142

206

935

453%

-171 445

-158 917

-12 528

8%

Personal

-73 060

-68 040

-5 020

7%

Köp av tjänst

-10 474

-10 567

93

-1%

-1 422

-832

-591

71%

Förbrukn. mtrl

-11 678

-11 326

-352

3%

Lokaler

-17 441

-17 550

109

-1%

Avskrivn. internränta

-5 289

-5 960

671

-11%

Intern resursfördelning

-2 842

-3 445

603

-18%

-49 238

-41 197

-8 042

20%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

228 019

230 004

1 985

264 846

5 846

5 646

-200

2 282

53 897

56 548

2 651

74 667

Försäljning vara/tjänst

146 495

145 829

-666

158 180

Intern resursfördelning

17 513

17 713

200

27 036

4 268

4 268

0

2 682

KOSTNADER

-661 123

-654 039

7 084

-679 686

Personal

-311 515

-308 499

3 016

-284 087

-64 441

-59 892

4 549

-60 194

-2 039

-2 039

0

-2 274

Förbrukn. mtrl

-46 877

-50 964

-4 087

-49 900

Lokaler

-72 936

-72 354

583

-71 303

Avskrivn. internränta

-27 050

-23 049

4 001

-24 542

Intern resursfördelning

-11 734

-11 703

31

-25 728

-124 530

-125 539

-1 009

-161 658

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

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 (+4,7 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,7 mnkr.
Detta hänför i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, biogaskompensation
samt statsbidrag för sjuklönekostnader kopplat till pandemin. Till följd av detta förväntade
resultat har förvaltningen tagit beslut om att göra vissa satsningar inom andra delar av
förvaltningen bland annat för att skynda på effektiviseringsarbetet och stärka
kommunikationen. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 1,6 mnkr kvar att
disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under
året.
Kvalitet och kansli (+0,5 mnkr)
Avdelningen lämnar en prognos för året på +0,5 mnkr. Avvikelsen består av rörlighet i
personalen där det ibland går flera månader från det att någon slutar till att någon ny är på
plats. Kompetensförsörjningssvårigheter märks för vissa roller.
Digitalisering (+4,0 mnkr)
I årets budget finns ett anslag för byte av kontorssystem med 4,0 mnkr. Bytet kommer inte
ske under året därav det prognostiserade överskottet. Leveransproblem gör det i övrigt att
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ha en uppfattning om årets kostnadsnivå. Fortsätter problemen kan avdelningen komma att
lämna ett större överskott, främst inom området köp av tjänst.
HR-avdelning (+0,6 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett resultat för året på 0,6 mnkr. Detta är i huvudsak hänförligt
till anslaget för facklig tid.
Måltidsavdelning (-2,1 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på -2,1 mnkr. Livsmedelskostnaderna beräknas
ge ett underskott om cirka 3,1 mnkr. Detta kan till viss del pareras med en mindre
intäktsökning och lägre hyra till följd av försenade ombyggnationer.
Ekonomiavdelning (+0,8 mnkr)
Årsprognosen är något osäker så här tidigt på året. Det prognostiserade överskottet beror
på att Proceedoprojektet pågår och att licensavgifterna inte faller ut på helår. Det beror
också på att den person som ska arbeta som support för e-handel inte anställs förrän till
sommaren. Det finns även en viss osäkerhet kopplad till behovet av upphandlingskonsult
under året samt behovet av konsultstöd för ekonomisystemet.
Kommunikation (-1,5 mnkr)
Avdelningen räknar med ett underskott på -1,5 mnkr, främst kopplat till verksamheten
inom kommunikationsstödsenheten. Det består av förväntade ökade personalkostnader för
att täcka ett allmänt ökat behov av kommunikationsstöd.
Almedalskontoret räknar i sin prognos med ett underskott på -0,1 mnkr som är kopplat till
att enheten fått ett nytt uppdrag. Det finns dock många osäkerheter avseende intäkter för
mark och programansökningar. Nivån på upplåten markplats är lägre än vad som var fallet
2019. Nya avgiftsnivåer för medverkan i det officiella programmet har införts, vilket
innebär att den kostnadsfria perioden har tidigarelagts två veckor. Arbete pågår för att
parera detta genom att endast anställa en handläggare, istället för två som tidigare, som
hanterar inkomna ansökningar om medverkan i det officiella programmet.
Regionupplysningen räknar med att balansera resultatet mot budget.
Regional utveckling (+2,1 mnkr)
Prognosen +2,1 mnkr motsvarar överskott för förstudier för exploatering. Avdelningen har
tillförts eget kapital om 1,5 mnkr för arbetet med att öka befolkning i arbetsförålder. De
överskott i perioden, som budgeterad men ännu inte anställd personal genererat, avser
avdelningen försöka använda till andra angelägna insatser som ligger i linje med lagda
uppdrag.
Kultur och fritid (+/-0 mnkr)
Övergripande förväntas avdelningen nyttja sin budgetram och samtliga enheter
prognostiserar en budget i balans. Intäktstapp förväntas inom badverksamheten men detta
pareras med lägre personalkostnader. Samtliga verksamheter har vissa merkostnader för
utredningar och angelägna satsningar som beräknas kunna hanteras inom ram till följd av
tillfälliga överskott i andra delar.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

90000 Regiongemensamt

-37 687

-32 987

4 700

-44 150

90001 Kvalitet och kansli

-37 912

-37 412

500

-30 189

90002 Digitalisering

-71 087

-67 087

4 000

-57 343

90003 HR-avdelning

-55 040

-54 439

601

-52 124

0

-2 100

-2 100

4 334

90006 Ekonomiavdelning

-51 004

-50 214

790

-41 932

90007 Kommunikation

-16 270

-17 793

-1 523

-17 576

90008 Regional utveckling

-48 451

-46 350

2 101

-44 579

-115 653

-115 653

0

-131 282

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning

90009 Kultur och fritid

4.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgår till
141 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 49 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten är 92
mnkr varav merparten avser exploatering där omställning till ny modell pågår.
Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Ärende till regionstyrelsen på gång kring att genomföra insatser i serviceorter för att stärka
lokal attraktionskraft. Medel överflyttas då till tekniska nämnden.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Svårigheter har 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 då behövas kompletteringsbudgeteras. I prognosen räknas dock med att leveranser kan ske i slutet av året.
Upptagna medel för dokumenthanteringssystem, program för almedalsveckan och utbyte
av flexite beräknas inte ske i år. Övrigt enligt plan.
Ombyggnation kök
Förseningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att halva
budgeten kommer överlämnas till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Upphandling pågår av två mindre bokbussar leverans beräknas till senare under året.
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Exploateringar samt försäljning/förvärv
I förvaltningens investeringsbudget finns 78 mnkr avsatta för exploatering. Prognos för
pågående projekt redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande 0 mnkr.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos
2022

Aktuell
prognos
2023

-140 832

-1 307.1

-139 524.9

-48 815

-13 677

-5 000

-78.5

-4 921.5

-5 000

-10 000

-10 000.0

-8 000

-1 200

-1 200.0

-1 200

Pott
28556 Investeringspott RSF

Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-2 000

IT-investeringar
28020 Digital långtidslagring
28550 PC som tjänst

-10 000

-829.8

-9 170.2

-10 000

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-7 000

-398.8

-6 601.2

-7 000

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

-2 989

28672 Windows server 2016 cal

-4 000

-4 000.0

-4 000

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 045

-2 045.0

28675 Utbyte Flexite

-1 000

-1 000.0

28676 Programsystem Almedalsv.

-1 677

-1 677.0

0

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-181

-181.0

-181

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-10 000

-10 000.0

-5 000

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81005 Järnvägen Södercentrum

-6 000

-6 000.0

81010 Industrimark

-13 000

-13 000.0

81017 Visborg strukturplan

-25 400

-25 400.0

81022 Pott kommande proj expl

-15 000

-15 000.0

-4 000
-2 045
-1 000
-1 677

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg

-5 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2022 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
0
Regionstyrelse
+1,2
Revision
0
Valnämnd
0
Överförmyndarnämnd 0
Patientnämnd
0
Totalt resultat
+1,2
Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till minskat resande, låg
representation och minskade kostnader i allmänhet. Vidare beräknas även anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad omfattning. Regionfullmäktige och
övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.
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Exploateringar samt försäljning/förvärv
I förvaltningens investeringsbudget finns 78 mnkr avsatta för exploatering. Prognos för
pågående projekt redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande 0 mnkr.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos
2022

Aktuell
prognos
2023

-140 832

-1 307.1

-139 524.9

-48 815

-13 677

-5 000

-78.5

-4 921.5

-5 000

-10 000

-10 000.0

-8 000

-1 200

-1 200.0

-1 200

Pott
28556 Investeringspott RSF

Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-2 000

IT-investeringar
28020 Digital långtidslagring
28550 PC som tjänst

-10 000

-829.8

-9 170.2

-10 000

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-7 000

-398.8

-6 601.2

-7 000

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

-2 989

28672 Windows server 2016 cal

-4 000

-4 000.0

-4 000

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 045

-2 045.0

28675 Utbyte Flexite

-1 000

-1 000.0

28676 Programsystem Almedalsv.

-1 677

-1 677.0

0

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-181

-181.0

-181

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-10 000

-10 000.0

-5 000

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81005 Järnvägen Södercentrum

-6 000

-6 000.0

81010 Industrimark

-13 000

-13 000.0

81017 Visborg strukturplan

-25 400

-25 400.0

81022 Pott kommande proj expl

-15 000

-15 000.0

-4 000
-2 045
-1 000
-1 677

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg

-5 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2022 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
0
Regionstyrelse
+1,2
Revision
0
Valnämnd
0
Överförmyndarnämnd 0
Patientnämnd
0
Totalt resultat
+1,2
Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till minskat resande, låg
representation och minskade kostnader i allmänhet. Vidare beräknas även anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad omfattning. Regionfullmäktige och
övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.
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Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög
arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. I övrigt arbetar förvaltningen
enligt verksamhetsplan 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus med anledning av Covid-19
pandemin. Sjuktalet för perioden uppgick till 6,6, vilket är ett markant högre sjuktal jämfört
med motsvarande period föregående år då sjuktalet var 4,1. Den huvudsakliga anledningen
till det högre sjuktalet är att pandemin på nytt tog fart i januari månad.
Under perioden har en successiv återgång till arbetsplatserna fortlöpt. Region Gotland vill
erbjuda flexibla arbetsplatser och ett mera flexibelt arbetssätt som möter både
verksamhetens och individens behov, med anledning av detta har dialoger förts i
verksamheterna kring Framtidens arbetsplats.
3.1 Personalvolym

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes vid årsskiftet en
omorganisation på förvaltningen, vilken fick till följd att fyra nya enheter bildades, bland
annat organiserades samtliga nämndsekretariat inom samma enhet vid avdelningen kvalitet
och kansli. En konsekvens av omorganisationen är att antalet medarbetare vid
avdelningarna kvalitet och kansli respektive kommunikation förändrades.
Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med sju jämfört med motsvarande period
föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med fem och tidsbegränsat anställda ökat med
två.
Ökning av antalet tillsvidareanställda noteras framför allt vid kultur och fritid, vilket bland
annat beror på att återanställning till vakanta tjänster genomförts.
Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 12 jämfört med föregående år, varav
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat
med fyra.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med fem har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med åtta. Detta beror bland annat på att vid
avdelningarna måltid och kultur och fritid har andelen medarbetare med heltidsanställning
ökat med 8 procent respektive 7 procent. Ett resultat av bland annat Heltid som norm som
trädde i kraft 2021.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

475

7

462

12

Tillsvidare

430

5

420

8

45

2

41

4

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med fyra årsarbetare jämfört med
föregående period 2021. För månadsanställda minskade den arbetade tiden med fyra
årsarbetare, samtidigt ökade arbetad tid för timanställda med motsvarande åtta årsarbetare.
En orsak till varför den arbetade tiden för månadsanställda minskat under perioden är en
ökad sjukfrånvaro i verksamheterna. Ökningen av arbetad tid för timanställda ses framför
allt vid måltid och kultur och fritid, vilket främst beror på en högre sjukfrånvaro än normalt
och att dessa verksamheter, i högre omfattning än i andra på förvaltningen, har behov av
att sätta in vikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande.
Den största ökningen av faktiskt arbetad tid ses vid kvalitet och kansli, vilket framför allt
beror på den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
90 Regionstyrelseförvaltning

Förändring

384

380

4

90000 Regiongemensamt

1

1

0

90001 Kvalitet och kansli

39

28

11

90002 Digitalisering

51

53

-2

90003 HR-avdelning

42

42

0

90004 Måltidsavdelning

95

99

-5

0

0

0

90006 Ekonomiavdelning

39

38

1

90007 Kommunikation

20

23

-3

90008 Regional utveckling

41

41

0

90009 Kultur och fritid

57

54

3

90005 Försörjningsavdelning

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

3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 6,6 vilket innebär ett högre sjuktal jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 4,1.
Den främsta anledningen till det högre sjuktalet är att i januari månad tog pandemin på nytt
fart och en ökning av korttidssjukfrånvaron noteras i alla verksamheter. Den största
ökningen av korttidssjukfrånvaron, tillika det högsta sjuktalet, ses vid måltidsverksamheten.
Där är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
Sjukfrånvaro från dag 15 eller mer är i princip oförändrad jämfört med föregående år på
förvaltningsnivå.
Jämfört med 2021 har både kvinnors och mäns sjuktal ökat. Liksom tidigare är kvinnors
sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 procent av kvinnorna på
förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt
ansträngande och det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.
5
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Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021
Alla

Förändring %
enheter

6.60%

4.05%

2.55%

Kvinna

7.42%

4.56%

2.86%

Man

5.06%

3.04%

2.02%

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +12,3 mnkr. Vilket är mer än förväntad helårsprognos (+9,1
mnkr). Detta förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar under perioden
ännu kommit igång fullt ut samt att kostnadsökningar för livsmedel förväntas komma
senare under året. Rörande intäktssidan kan nämnas att ett tillfälligt statsbidrag erhållits för
sjuklöneersättning Corona. Beträffande kostnadssidan för perioden ingår positiva
avvikelser för personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna handlar i
huvudsak om vakanser. Köp av tjänster hänförs bland annat till licenser, konsulter och
förstudiemedel både beträffande lokaler och exploatering. Till viss del beror även resultatet
i perioden på svårigheter med budgetperiodiseringar.
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Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-124 901

-112 567

12 334

-101 475

57 817

58 878

1 061

57 443

1 462

888

-573

417

Statsbidrag

13 474

15 863

2 389

15 570

Försäljning vara/tjänst

37 436

36 517

-919

37 309

Intern resursfördelning

4 378

4 468

90

3 940

Övriga intäkter

1 067

1 142

75

206

-182 718

-171 445

11 273

-158 917

Personal

-76 368

-73 060

3 308

-68 040

Köp av tjänst

-16 090

-10 474

5 616

-10 567

-510

-1 422

-913

-832

Förbrukn. mtrl

-12 615

-11 678

936

-11 326

Lokaler

-18 199

-17 441

758

-17 550

Avskrivn. internränta

-5 525

-5 289

236

-5 960

Intern resursfördelning

-2 809

-2 842

-33

-3 445

-50 603

-49 238

1 365

-41 197

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 11 procent i
jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgick till 112,6 mnkr i förhållande till
101,5 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 11,1 mnkr. Den höga
nettokostnadsutvecklingen i perioden handlar i huvudsak om ökad personalvolym samt att
bidragsutbetalningar skett tidigare i år än föregående år. Detta innebär att
nettokostnadsökningen kommer bli lägre senare under året.
Intäkter
Förvaltningens största intäktsposter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här
redovisas i huvudsak regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där
måltidsverksamheten står får merparten. Statsbidrag erhålls framförallt för
kultursamverkansmodellen, beredskap och säkerhet samt i övrigt projektmedel för specifika
projekt från tex kulturrådet, socialstyrelsen, tillväxtverket med flera. I perioden har
förvaltningen även fått bidrag för sjuklönekostnader Corona. Totalt har intäkterna för
perioden ökat med 2 procent i jämförelse med föregående år. Vilket i huvudsak
överensstämmer med indexuppräkning.
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Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 7
procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn samt bilden som ges i
personalavsnittet. Där det framgår att antalet årsarbetare ökat med 12 och sjukfrånvaron
varit hög. Kostnaden för timvikarier har därmed ökat i jämförelse med samma period
föregående år. Totalt sett ligger personalkostnaderna under budgeterad nivå.
Bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader)
Hittills har förvaltningen betalat ut bidrag motsvarande 42,3 mnkr att jämföra med 35,1
mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa
bidrag betalas ut påverkar till stor del periodernas nettokostnadsutveckling.
Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna (del av övriga kostnader) ligger fortfarande på en låg nivå
men har ökat något i jämförelse med föregående år. Hittills uppgår kostnaden till 0,8 mnkr
att jämföra med 0,7 mnkr. År 2019, före pandemin, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.
Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd (del av köp av tjänst) för 3,2 mnkr
jämfört med 4,9 mnkr föregående år. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på de
kostnader som uppstod till följd av belastningsattackerna 2021.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 8,9 mnkr att
jämföras med 8,5 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser som förväntas
öka ytterligare under året.
Lokalkostnaderna uppgår till 17,4 mnkr att jämföras med 17,5 mnkr föregående år.
Stämmer enligt plan.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har minskat med 0,7 mnkr i jämförelse med
föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar,
då investeringsnivån varit låg.
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Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-112 567

-101 475

-11 093

11%

58 878

57 443

1 436

2%

888

417

471

113%

Statsbidrag

15 863

15 570

293

2%

Försäljning vara/tjänst

36 517

37 309

-792

-2%

Intern resursfördelning

4 468

3 940

528

13%

Övriga intäkter

1 142

206

935

453%

-171 445

-158 917

-12 528

8%

Personal

-73 060

-68 040

-5 020

7%

Köp av tjänst

-10 474

-10 567

93

-1%

-1 422

-832

-591

71%

Förbrukn. mtrl

-11 678

-11 326

-352

3%

Lokaler

-17 441

-17 550

109

-1%

Avskrivn. internränta

-5 289

-5 960

671

-11%

Intern resursfördelning

-2 842

-3 445

603

-18%

-49 238

-41 197

-8 042

20%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

KOSTNADER

Köp huvudverksamhet

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.

4.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en positiv prognos om 9,1 mnkr. En del av
överskottet hänförs till centrala anslag såsom partistöd (ungdomsdelen), fackliga
företrädare och exploatering. Utöver detta så ger kapitalkostnadsbudgeten ett överskott då
investeringsvolymen beräknas bli låg. Vidare så har förvaltningen erhållit medel för byte av
kontorssystem (office) som nu ligger längre fram i tiden. I övrigt förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Samtidigt ligger ett befarat
underskott för livsmedel på grund av prisökningar samt för kommunikationsinsatser utifrån
bland annat pandemin och världsläget.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

228 019

230 004

1 985

264 846

5 846

5 646

-200

2 282

53 897

56 548

2 651

74 667

Försäljning vara/tjänst

146 495

145 829

-666

158 180

Intern resursfördelning

17 513

17 713

200

27 036

4 268

4 268

0

2 682

KOSTNADER

-661 123

-654 039

7 084

-679 686

Personal

-311 515

-308 499

3 016

-284 087

-64 441

-59 892

4 549

-60 194

-2 039

-2 039

0

-2 274

Förbrukn. mtrl

-46 877

-50 964

-4 087

-49 900

Lokaler

-72 936

-72 354

583

-71 303

Avskrivn. internränta

-27 050

-23 049

4 001

-24 542

Intern resursfördelning

-11 734

-11 703

31

-25 728

-124 530

-125 539

-1 009

-161 658

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

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 (+4,7 mnkr)
För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,7 mnkr.
Detta hänför i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, biogaskompensation
samt statsbidrag för sjuklönekostnader kopplat till pandemin. Till följd av detta förväntade
resultat har förvaltningen tagit beslut om att göra vissa satsningar inom andra delar av
förvaltningen bland annat för att skynda på effektiviseringsarbetet och stärka
kommunikationen. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 1,6 mnkr kvar att
disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under
året.
Kvalitet och kansli (+0,5 mnkr)
Avdelningen lämnar en prognos för året på +0,5 mnkr. Avvikelsen består av rörlighet i
personalen där det ibland går flera månader från det att någon slutar till att någon ny är på
plats. Kompetensförsörjningssvårigheter märks för vissa roller.
Digitalisering (+4,0 mnkr)
I årets budget finns ett anslag för byte av kontorssystem med 4,0 mnkr. Bytet kommer inte
ske under året därav det prognostiserade överskottet. Leveransproblem gör det i övrigt att
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ha en uppfattning om årets kostnadsnivå. Fortsätter problemen kan avdelningen komma att
lämna ett större överskott, främst inom området köp av tjänst.
HR-avdelning (+0,6 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett resultat för året på 0,6 mnkr. Detta är i huvudsak hänförligt
till anslaget för facklig tid.
Måltidsavdelning (-2,1 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på -2,1 mnkr. Livsmedelskostnaderna beräknas
ge ett underskott om cirka 3,1 mnkr. Detta kan till viss del pareras med en mindre
intäktsökning och lägre hyra till följd av försenade ombyggnationer.
Ekonomiavdelning (+0,8 mnkr)
Årsprognosen är något osäker så här tidigt på året. Det prognostiserade överskottet beror
på att Proceedoprojektet pågår och att licensavgifterna inte faller ut på helår. Det beror
också på att den person som ska arbeta som support för e-handel inte anställs förrän till
sommaren. Det finns även en viss osäkerhet kopplad till behovet av upphandlingskonsult
under året samt behovet av konsultstöd för ekonomisystemet.
Kommunikation (-1,5 mnkr)
Avdelningen räknar med ett underskott på -1,5 mnkr, främst kopplat till verksamheten
inom kommunikationsstödsenheten. Det består av förväntade ökade personalkostnader för
att täcka ett allmänt ökat behov av kommunikationsstöd.
Almedalskontoret räknar i sin prognos med ett underskott på -0,1 mnkr som är kopplat till
att enheten fått ett nytt uppdrag. Det finns dock många osäkerheter avseende intäkter för
mark och programansökningar. Nivån på upplåten markplats är lägre än vad som var fallet
2019. Nya avgiftsnivåer för medverkan i det officiella programmet har införts, vilket
innebär att den kostnadsfria perioden har tidigarelagts två veckor. Arbete pågår för att
parera detta genom att endast anställa en handläggare, istället för två som tidigare, som
hanterar inkomna ansökningar om medverkan i det officiella programmet.
Regionupplysningen räknar med att balansera resultatet mot budget.
Regional utveckling (+2,1 mnkr)
Prognosen +2,1 mnkr motsvarar överskott för förstudier för exploatering. Avdelningen har
tillförts eget kapital om 1,5 mnkr för arbetet med att öka befolkning i arbetsförålder. De
överskott i perioden, som budgeterad men ännu inte anställd personal genererat, avser
avdelningen försöka använda till andra angelägna insatser som ligger i linje med lagda
uppdrag.
Kultur och fritid (+/-0 mnkr)
Övergripande förväntas avdelningen nyttja sin budgetram och samtliga enheter
prognostiserar en budget i balans. Intäktstapp förväntas inom badverksamheten men detta
pareras med lägre personalkostnader. Samtliga verksamheter har vissa merkostnader för
utredningar och angelägna satsningar som beräknas kunna hanteras inom ram till följd av
tillfälliga överskott i andra delar.
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Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-433 104

-424 034

9 070

-414 840

90000 Regiongemensamt

-37 687

-32 987

4 700

-44 150

90001 Kvalitet och kansli

-37 912

-37 412

500

-30 189

90002 Digitalisering

-71 087

-67 087

4 000

-57 343

90003 HR-avdelning

-55 040

-54 439

601

-52 124

0

-2 100

-2 100

4 334

90006 Ekonomiavdelning

-51 004

-50 214

790

-41 932

90007 Kommunikation

-16 270

-17 793

-1 523

-17 576

90008 Regional utveckling

-48 451

-46 350

2 101

-44 579

-115 653

-115 653

0

-131 282

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning

90009 Kultur och fritid

4.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgår till
141 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 49 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten är 92
mnkr varav merparten avser exploatering där omställning till ny modell pågår.
Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Ärende till regionstyrelsen på gång kring att genomföra insatser i serviceorter för att stärka
lokal attraktionskraft. Medel överflyttas då till tekniska nämnden.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Svårigheter har 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 då behövas kompletteringsbudgeteras. I prognosen räknas dock med att leveranser kan ske i slutet av året.
Upptagna medel för dokumenthanteringssystem, program för almedalsveckan och utbyte
av flexite beräknas inte ske i år. Övrigt enligt plan.
Ombyggnation kök
Förseningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att halva
budgeten kommer överlämnas till tekniska nämnden.
Mobil biblioteksverksamhet
Upphandling pågår av två mindre bokbussar leverans beräknas till senare under året.
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Exploateringar samt försäljning/förvärv
I förvaltningens investeringsbudget finns 78 mnkr avsatta för exploatering. Prognos för
pågående projekt redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande 0 mnkr.
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos
2022

Aktuell
prognos
2023

-140 832

-1 307.1

-139 524.9

-48 815

-13 677

-5 000

-78.5

-4 921.5

-5 000

-10 000

-10 000.0

-8 000

-1 200

-1 200.0

-1 200

Pott
28556 Investeringspott RSF

Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-2 000

IT-investeringar
28020 Digital långtidslagring
28550 PC som tjänst

-10 000

-829.8

-9 170.2

-10 000

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-7 000

-398.8

-6 601.2

-7 000

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

-2 989

28672 Windows server 2016 cal

-4 000

-4 000.0

-4 000

28673 Dokumenthanteringssyst

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 045

-2 045.0

28675 Utbyte Flexite

-1 000

-1 000.0

28676 Programsystem Almedalsv.

-1 677

-1 677.0

0

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-181

-181.0

-181

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-10 000

-10 000.0

-5 000

-2 500

-2 500.0

-2 500

-15 940

-15 940.0

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

81005 Järnvägen Södercentrum

-6 000

-6 000.0

81010 Industrimark

-13 000

-13 000.0

81017 Visborg strukturplan

-25 400

-25 400.0

81022 Pott kommande proj expl

-15 000

-15 000.0

-4 000
-2 045
-1 000
-1 677

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg

-5 000

Mobil biblioteksverksamhet
28705 Bokbuss

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2022 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
0
Regionstyrelse
+1,2
Revision
0
Valnämnd
0
Överförmyndarnämnd 0
Patientnämnd
0
Totalt resultat
+1,2
Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till minskat resande, låg
representation och minskade kostnader i allmänhet. Vidare beräknas även anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad omfattning. Regionfullmäktige och
övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.
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Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningarnas verksamheter, bland annat
genom att det är höga sjuktal och svårigheter att bemanna samtidigt som
efterfrågan på insatser inom äldreomsorgen ökar.
Kvalitet

Det sker ett omfattande kvalitetsarbete inom förvaltningen. Det finns både
kraft och vilja i verksamheterna till att ta till sig ny kunskap och omsätta denna
till kvalitet för brukare och utveckla samt förbättra arbetssätt. Ledord för
arbetet som har genomförts under årets första månader är kompetens,
egenkontroll och förbättringsarbete samt nya arbetssätt. Under perioden har till
exempel SKR lyft individ- och familjeomsorgens arbete med att få fler att svara
på brukarundersökningar. Förvaltningen har upprättat en organisation för
arbetet mot våld i nära relation och hemtjänsten håller på att införa ett digitalt
planeringsverktyg.
Medarbetare

Det har varit svårt för verksamheterna att bemanna under perioden, flera
medarbetare går utbildningar, det varit mycket höga sjuktal samtidigt som det
är svårt att rekrytera medarbetare.
Det är mycket viktigt att arbeta med kompetensförsörjning. En del i satsning
på ökad kompetens är den utbildningssatsning som pågår genom
äldreomsorgslyftet. För närvarande studerar sammanlagt 104 medarbetare till
undersköterska. Därtill kommer 25 medarbetare som studerar till
specialistundersköterska. Det är också mycket viktigt att arbeta med att sänka
sjuktalen. Sjukfrånvaron är högre i februari än den varit på många år och
ökningen avser korttidsfrånvaron. Förklaringen är säsongsinfluensor och
sjukdomar samt att pandemin fortfarande har en stor påverkan på
sjukfrånvaron. Dock är det ännu för tidigt på året för att kunna påvisa en
trend.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat något gentemot 2021 vilket är
i linje med förvaltningens strävan om att minska beroendet av tidsbegränsat
anställda. Förvaltningen arbetar också för att stärka upp utförarna med
sjuksköterskeresurser och samtidigt minska antalet stora chefsområden, vilket i
vissa fall kräver fler chefer.
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Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Ekonomi

För perioden redovisas ett överskott mot budget med drygt 6 mnkr och en
nettokostnadsökning på 4 procent. Årsprognosen för socialförvaltningen är en
ekonomi i balans och en bedömd nettokostnadsökning på runt 6 procent. För
äldreomsorgen är det ett överskott även om det nu är högre efterfrågan på
insatser. Samtidigt är det ett underskott och en hög nettokostnadsökning för
LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs med låga kostnader, ändå ökar
kostnaderna för externa placeringar på LSS-boenden. Detta beror delvis på att
det är brist på platser bostad med särskild service LSS på Gotland och
förvaltningen får nu betala särskilda avgifter då insatser inte verkställts inom
lagstadgad tid. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är i nivå med
budget och det är ingen förändring av nettokostnaden. Kostnaderna för barnoch ungdomsvården och försörjningsstödet minskar medan kostnaderna för
beroendevården ökar.
Vad gäller intäkter så ökar dessa främst beroende på att statsbidrag för
satsningen på äldreomsorgslyftet periodiserats. Vad gäller kostnaderna så
minskar personalkostnaderna medan kostnaderna för köp av verksamhet ökar
vilket beror på att två särskilda boenden under hösten 2021 gått över från egen
regi till privat utförare.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, och Roger Nilsson, HR-chef, föredrar
ärendet.
Arbetsutskottet 7 april fick ta del av ett arbetsmaterial men inför
socialnämndens sammanträde har nu Delårsrapport 1
färdigställts. Arbetsutskottet bad HR-chefen att på socialnämndens
sammanträde berätta mer om frågor rörande personalområdet. Detta avhandlas
under paragraf 70, Uppföljning arbetsmiljö, på detta sammanträde.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen delårsrapport 1 2022, daterad 2022-04-14.
Socialförvaltningen delårsrapport 1 2022, daterad 2022-04-14.
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1 Sammanfattning
Pandemin påverkar fortfarande förvaltningarnas verksamheter bland annat genom att det
är höga sjuktal och svårigheter att bemanna samtidigt som efterfrågan på insatser inom
äldreomsorgen ökar.
Kvalitet
Det sker ett omfattande kvalitetsarbete inom förvaltningen. Det är tydligt att det finns både
kraft och vilja i verksamheterna till att ta till sig ny kunskap och omsätta denna till kvalitet
för våra brukare och utveckla samt förbättra våra arbetssätt. Ledord för arbetet som har
genomförts under årets första månader är kompetens, egenkontroll och förbättringsarbete
samt nya arbetssätt. Under perioden har till exempel SKR lyft individ- och
familjeomsorgens arbete med att få fler att svara på brukarundersökningar. Förvaltningen
har upprättats en organisation för arbetet mot våld i nära relation och hemtjänsten håller på
att införa ett digitalt planeringsverktyg.
Medarbetare
Det har varit svårt för verksamheterna att bemanna under perioden, flera medarbetare går
utbildningar, det varit mycket höga sjuktal samtidigt som det är svårt att rekrytera
medarbetare.
Det är mycket viktigt att arbeta med kompetensförsörjning. En del i satsning på ökad
kompetens är den utbildningssatsning som pågår genom äldreomsorgslyftet. För
närvarande studerar sammanlagt 104 medarbetare till undersköterska. Därtill kommer 25
medarbetare som studerar till specialistundersköterska. Det är också mycket viktigt att
arbeta med att sänka sjuktalen. Sjukfrånvaron är högre i februari än den varit på många år
och ökningen avser korttidsfrånvaron. Förklaringen är säsongsinfluensor och sjukdomar
samt att pandemin fortfarande har en stor påverkan på sjukfrånvaron. Dock är det ännu för
tidigt på året för att kunna påvisa en trend.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat något gentemot 2021 vilket är i linje med
förvaltningens strävan om att minska beroendet av tidsbegränsat anställda. Förvaltningen
arbetar också för att stärka upp utförarna med sjuksköterskeresurser och samtidigt minska
antalet stora chefsområden, vilket i vissa fall kräver fler chefer.
Ekonomi
För perioden redovisas ett överskott mot budget med drygt 6 mnkr och en
nettokostnadsökning på 4 procent. Årsprognosen för socialförvaltningen är en ekonomi i
balans och en bedömd nettokostnadsökning på runt 6 procent. För äldreomsorgen är det
ett överskott även om det nu är högre efterfrågan på insatser. Samtidigt är det ett
underskott och en hög nettokostnadsökning för LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs
med låga kostnader ändå ökar kostnaderna för externa placeringar på LSS-boenden. Detta
beror delvis på att det är brist på platser bostad med särskild service LSS på Gotland och
förvaltningen får nu betala särskilda avgifter då insatser inte verkställts inom lagstadgad tid.
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är i nivå med budget och det är ingen
förändring av nettokostnaden. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården och
försörjningsstödet minskar medan kostnaderna för beroendevården ökar.
Vad gäller intäkter så ökar dessa främst beroende på att statsbidrag för satsningen på
äldreomsorgslyftet periodiserats. Vad gäller kostnaderna så minskar personalkostnaderna
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medan kostnaderna för köp av verksamhet ökar vilket beror på att två särskilda boenden
under hösten 2021 gått över från egen regi till privat utförare.

2 Händelser av väsentlig betydelse
En orolig omvärld
Kriget i Ukraina påverkar socialförvaltningens verksamheter på olika sätt. Hittills har det
varit fokus på att se över krisberedskap och att förbereda förvaltningens del i ett eventuellt
större flyktingmottagande. Det har också varit viktigt att lyfta eventuell oro, bland
medarbetare och brukare. Flera funktioner i förvaltningen samarbetar med regionens
krisledningsstab som aktiverades i början av mars.
Pandemin
I början av året var smittspridningen stor. Det ledde till en hög sjukfrånvaro och i flera fall
ansträngda verksamheter. Även om de flesta numera blir lindrigt sjuka så återfinns
samhällets mest sköra individer i våra verksamheter. Det är därför viktigt att fortsätta
informera medarbetare och brukare om vikten av basala hygienrutiner och att vaccinera sig
mot covid-19 när tillfälle ges.
Äldreomsorgslyftet
Satsningen Äldreomsorgslyftet fortsätter och i slutet av mars avslutade ett antal chefer sin
utbildning. Det var chefer både inom socialförvaltningens äldreomsorg och inom privat
regi.
SKR lyfter oss som gott exempel
Under 2021 gjorde individ- och familjeomsorgen en satsning för att få fler att svara på
brukarundersökningar. Det föll så väl ut att Gotland nu lyfts av Sveriges kommuner och
regioner, SKR, som ett positivt och lärande exempel.
Planering i mobilen
Nu är hemtjänsten Södra Visby igång med planeringsverktyg i mobilerna. Före sommaren
ska alla hemtjänstgrupper ha planeringsverktyget och samtliga medarbetare utrustas med
personliga arbetstelefoner.
Stor satsning inför sommaren
Rekrytering- och bemanningsenheten, ROB, jobbar på många olika sätt för att rekrytera
sommarvikarier till äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Enheten deltar i mässor, besöker skolor på fastlandet, arrangerar
drop-in och marknadsför jobben i olika kanaler. De har också startat ett pilotprojekt
tillsamman med utbildnings- och arbetslivsförvaltingen där praktik leder till sommarjobb.
Socionomstudenter
I januari var det dags för den första kullen socionomstudenter att ta examen vid Uppsala
universitet Campus Gotland. Efter sju terminer kunde 35 studenter gå ut som
nyexaminerade socionomer och flera av dem har redan fått jobb i socialförvaltningen.
Terra Nova äldreboende
Media har rapporterat mycket om Terra Nova äldreboende och lyft kvalitetsavdelningens
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rapporter om bristande kvalitet på boendet. Socialnämnden har beslutat att Attendo
fortsätter driva boendet till 2024 då en ny upphandling ska ske. Kvalitetsavdelningen har
också fått ett uppdrag av nämnden att se över och stärka kvalitetsarbetet kring särskilda
boenden.
Utbildningsinsats i hemsjukvården och särskilt boende
Uppdatering av Treserva journalsystem till Treserva hälsoärende har krävt en stor
utbildningsinsats inom hemsjukvård och särskilt boende. Patientjournaler måste flyttas
manuellt i systemet.
Läkemedelsautomater
Förvaltningen har efter ett lyckat pilotprojekt beslutat om ett breddinförande av
läkemedelsautomater till årsskiftet 2022-2023.
Skolnärvaro
Under första delen av året har en styrgrupp utformats för arbetet med att främja
skolnärvaro. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen sitter i styrgruppen
tillsammans med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utbildningsoch arbetlivsförvaltningen.
Ökat behov
Trenden visar på en ökning av hemtjänstinsatser och en stor ökning av antalet beslut till
särskilt boende, rapporterar myndighetsavdelningen. Bara under februari var det över 30
beslut för särskilt boende vilket är fler än normalt.
IBIC - Individens behov i centrum
Projekt för att föra över LSS-ärenden till IBIC och Kuben har startats inom
myndighetsavdelningen. Två handläggare arbetar på heltid i projektform med att föra över
utredningar.
Samordnare för digitalisering
Både omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OOF, och avdelningen särskilt
boende har nu samordnare för digitalisering på plats. Dessa ska stötta och driva på den
digitala utvecklingen.
Sjuksköterskor i OoF
En omorganisation inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OOF är nu
klar. Den innebär bland annat att sjuksköterskor nu är anställda i avdelningen.
Sjuksköterskor i särskilt boende
En utökning av sjukskötersketjänster inom avdelningen särskilt boende är påbörjad.

3 Kvalitet
Det sker ett omfattande kvalitetsarbete inom förvaltningen. Det är tydligt att det finns både
kraft och vilja i verksamheterna till att ta till sig ny kunskap och omsätta denna till kvalitet
för våra brukare och utveckla samt förbättra våra arbetssätt. Ledord för arbetet som har
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genomförts under årets första månader är kompetens, egenkontroll och förbättringsarbete
samt nya arbetssätt.
3.1 Kompetens

Inom myndighetsavdelningen deltar numera socialpsykiatrihandläggare i ett nationellt nytt
nätverk med socialpsykiatrihandläggare i södra Sverige för kunskap och erfarenhetsutbyte.
Teamet för bostadsanpassningsbidrag (BAB) genomför kompetensutvecklande aktiviteter
via Boverkets webbutbildningar. BAB har även under januari svarat på Boverkets årliga
enkät som i år var mer omfattande än tidigare år. Syftet nu var att få ett bredare underlag
till en utvärdering och analys avseende utvecklingen av utbetalning av
bostadsanpassningsbidrag, efter att den gällande lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag trädde ikraft.
Inom särskilt boende och hemtjänsten görs utbildningar inom demens och BPSD för att
säkra ett bättre bemötande av alla med en demenssjukdom.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har påbörjat ett arbete med att
förtydliga och säkra utförande av uppdragen gällande ledsagare och avlösargruppen. En
stödpedagoghar anställd under sex månader för att kvalitetssäkra insatserna.
Arbete har påbörjats i januari för att få ledsagar och avlösargruppen uppdrag tydligt, säkra
upp att timmar enligt beslut utförs. Arbetet har inletts med att få till former och planering
för att få ett flyt i arbetet. I nuläget finns en stödpedagog anställd under sex månader för att
kvalitetssäkra insatserna. Arbetsgruppen består av fyra medarbetare som verkställer beslut i
Visby dock räcker inte den gruppen utan avdelningen måste också rekrytera ytterligare
personer som kan utföra insatserna.
En förvaltningsgemensam utbildning organiserades av individ- och familjeomsorgen, IFO,
i februari där de fick en digital utbildning/workshop i ärenden som rör våld i nära
relationer i syftet att säkra en gemensam kompetensgrund för arbetsledare, chefer och
beslutsfattare. Utbildningen är en viktig grund i det fortsatta arbetet med våld i nära
relationer.
Inom hälsofrämjandeenheten har två medarbetare utbildas till projektledare för att stärkas i
rollen att stödja ideella organisationer och föreningar i hälsofrämjande arbete.
Resurs och bemanningsenheten organiserar satsningen äldreomsorgslyftet vilket ökar andel
utbildade medarbetare och stärkt kompetens till chefer. De har även tagit över
samordningen av utbildningen inom förflyttningsteknik i förvaltningen.
3.2 Egenkontroll och förbättringsarbete

Myndighetsavdelningen arbetar på ett strukturerat sätt med inkomna synpunkter och
avvikelser och arbetar med att skapa och uppdatera avdelningens rutiner. På
mottagningsenheten pågår arbete för att tydliggöra rutiner, roller och ansvar för att
förbättra arbetsprocesser både internt och externt. Ett nära samarbete pågår mellan
handläggarenheten och mottagningsenheten för att stärka rättssäkerheten samt utifrån
arbetet kring utskrivningsprocessen och arbetsmetoder. Enheterna har gemensamma
avstämningar, veckobrev och arbetsplatsträffar, APT, för att få en samsyn och gemensam
information.

5

Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2022

Inom avdelningen för särskilt boende har det satts ett ökat fokus på att kvalitetsregistren
registreras och följs upp. Kvalitetsfrågor är en stående punkt på APT. Fokus har varit på
förbättringsarbete vad avser avvikelser och kvalitetsteamet och arbetar med en
handlingsplan utifrån resultatet. Som resultat av kvalitetsarbetet lyfts följande områden som
viktiga för kompetensutvecklingssatsningar: Basal vårdhygien (repetition), trycksår och
nutrition, palliativ vård, kunskap kring inkontinenshjälpmedel och dokumentation
Hemtjänst arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor genom att kritisk undersöka hur det är,
och hur saker kan göras bättre. Under första delen av året kan nämnas arbetet med IBIC
och genomförandeplaner. Utifrån stickprov på enheterna påbörjat ett förbättringsarbete
där flera enheter gått igenom varje genomförandeplan tillsammans med kontaktpersonerna.
Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning används resultaten för
brukarundersökning i förbättringsarbetet. En utmaning är skillnaden mellan män och
kvinnor i hur trygga de känner sig i verksamheten. Flera kvalitetsråd har nystartats då de
inte fungerat fortlöpande på grund av ökad arbetsbelastning i samband med pandemin,
men också för att chefer bytts och kvalitetsrådet har tappats bort på vägen. Vid genomgång
av avvikelser läggs fokus även på att se trender och återkommande/upprepade avvikelser
för vidare arbete. Detta för att synliggöra strukturella problem och få en ökad förståelse till
vilka förutsättningar som behövs implementeras för att avvikelserna ska minska.
För att säkra dokumentationen inom vissa verksamheter inom OOF görs egenkontroll
kontinuerligt genom stickprovskontroll av genomförandeplaner. I kontrollen granskas
kvalitet på dokumentation samt delaktighet och mål i genomförandeplanerna. Även
dokumentation och månatliga sammanställningar följts upp både utifrån kvalitet och
kvantitet. Medarbetare har sedan fått återkoppling och stöd i utvecklingsdelar om behov
funnits.
Individ och familjeomsorgens satsning på Signs of safety fortsätter genom ett arbete för att
skapa en struktur kring säkerhetsplanering efter fördjupningsutbildning enligt Signs of
safety. Som ett första steg har formen för samrådsmöten inom avdelningen förändrats.
3.3 Nya arbetssätt

Utvecklingsarbete för arbetsprocesser inom Våld i nära relationer pågår för att stärka
kvaliteten gentemot brukare. Arbetet syftar även till att utveckla och höja kompetensen för
medarbetarna och sträcker sig över avdelningsgränserna. Rekrytering av flera medarbetare
ger och en ny utvecklingsledare ger förutsättningar för en långsiktighet i verksamheten.
Inom hemtjänst är flera nya verktyg på prov eller i införande skede. Försöken med
medicinautomater i tre enheter fortskrider och vi ser flera positiva resultat, både utifrån
brukarperspektiv där de uttrycker att de får en ökad frihet, och inte behöver vänta på
personal, men också från klimat och kostnadsperspektiv då vi behöver resa färre gånger till
brukaren på en dag. Automaterna provas även inom OOF, men det har hittills inte gett
samma resultat.
Hemtjänsten inför planeringsverktyget på bred front. Införande av planeringssystemet
medför att risken för personuppgiftsincidenter minskar i och med ett minskat användande
av papperslistor samt en ökad kontinuitet i utförande av brukarnas insatser.
Upphandlingen av digital tillsyn som startade under året och kommer att vara av stor
betydelse för hemtjänstens arbetssätt i framtiden.
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I linje med målbilden för god och nära vård pågår en dialog mellan hemsjukvård och
hemtjänst om hur hemtjänsten i högre utsträckning kan vara en part i att ge korrekt
hälsobild inför samtal med sjuksköterska. En gemensam grupp tittar på om vi kan utrusta
medarbetarna med utrustning som skulle kunna vara till gagn för både brukare och
personal.
Inom OOF pågår ett målriktat arbete kring digitalisering och det finns idag 44 digitala
coacher och från och med 1 april permanentas den digitala samordnartjänsten som
avdelningen provat under de senaste två åren. Avdelningen fortsätter arbetet med appen
Wellbee som erbjuds alla som har en insats i avdelningen. Som Wellbee användare blir
brukare/kunden mer självständig och tryggare med att klara saker själva och ha kontroll på
sin dag- och veckoplanering. Planen är att framåt göra en satsning så verktyget blir
tillgängligt och till nytta för fler brukare/kunder. Ett viktigt och stort steg i att ta tillvara
allas kompetens är att avdelningen nu har två Funktionsexperter som är support till
Wellbee för medarbetare och brukare/kunder. Funktionsexperterna är deltagare i daglig
verksamhet.
Genom Treserva-appar i telefon och surfplatta minskar risk för att dokumentation missas
eller blir fel. Dokumentationen kan göras tillsammans med brukare/kund vilket ger en
delaktighet och insyn för personen det gäller.
Hemsjukvården deltar i arbetsgrupper för planeringsmöte i hemmet med syfte att
uppdatera materialet uppstartad. Planen är att komma igång med planeringsmöten när
materialet är klart. Hemsjukvården deltar i utvecklingen av utskrivningsprocessen från
sjukhuset, SIP tillsammans med hälso- och sjukvården.
Under första delen av året har en närmare styrgrupp utformats för arbetet med att främja
skolnärvaron. Avdelningschefen representerar individ- och familjeomsorgen i styrgruppen
tillsammans med chefer från habiliteringen hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Gruppen hålls ihop av samverkansledare från
regionstyrelseförvaltningen.
Individ och familjeomsorgen har lämnat ett remissvar till socialnämnden med anledning av
att Region Gotlands regionstyrelseförvaltning i november 2020 formulerade ett uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar för en sammanhållen regional arbetsmarknadspolitik.
I utredningen förslås ett antal förändringar, bland annat att sammanföra de verksamheter
som har kostnader för arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form
av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser.
Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att de intentioner och åsyftade effekter
som anges i arbetsmarknadsutredningens förslag, genom sammanförande av verksamheter,
mer ändamålsenligt kan tillgodoses genom att de båda förvaltningarna utvecklar
samverkansformer både gällande arbetssätt och samlokalisering.
Barn- och familjeenheternas två utredningsteam har från och med februari infört ett nytt
arbetssätt. Detta innebär att det enbart är det ena teamet som tar emot nya ärenden under
en månad. Det andra teamet får då en chans att jobba med de pågående ärenden man redan
har.
Anhörigstödet har påbörjat dialog med regionstyrelseförvaltningen, psykiatrin och
primärvården gällande uppdrag kring efterlevandestöd suicid. Målsättningen är att
anhörigstödet ska kunna agera efterlevandlots och förbygga suicid.
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En gemensam rekryteringsprocess för socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har skapat förutsättning för kvalitetssäkring ur flera perspektiv så
som att kandidater intervjuas och referenser endast kontrolleras en gång vilket är
kostnadseffektivt. Ingen medarbetare tillåts att börja arbeta innan belastningsregister
inkommit, arbetsrättsliga lagar och avtal följs, företrädesrätt kontrolleras utifrån ett bredare
perspektiv, kontroll av arbetstillstånd, utbildningsinsatser, uppföljning och utvärdering.
Båda förvaltningarna har genom samarbetet fått en ökad tillgång till vikarier, då behoven
mellan verksamheterna varierar och tillgången till arbetskraft på Gotland är begränsad.

4 Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningen har rekryterat, eller har pågående rekryteringar av, flera nya chefer till
särskilda boenden, hemtjänsten, individ- och familjeomsorgen. Därtill förstärks
organisationen också med verksamhetsutvecklare inom förebyggande enheten, HR-konsult
till HR-enheten samt sjuksköterska till hemsjukvården. För varje ny vakans kan noteras att
konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat genom färre sökande som matchar kravprofilen
och kandidater med allt högre löneanspråk.
Förvaltningen har tecknat en överenskommelse med hälso- och sjukvårdsförvaltningens
bostadsservice om hjälp med bostäder till sommarvikarier. Resultatet kommer att
utvärderas efter sommaren.
Förvaltningens ambassadörsnätverk har startat upp med 14 nya ambassadörer som
kommer utbildas och sedan delta i olika marknadsföringsaktiviteter.
Myndighetsavdelningen har utifrån en ökad mängd ansökningar och ökad arbetsbelastning
anpassat sin bemanning och anställt fler handläggare. Avdelningen tar, liksom individ- och
familjeomsorgen, emot studentmedarbetare och VFU-studenter för att långsiktigt trygga sin
kompetensförsörjning. Utifrån budgettillskottet för arbete med Våld i nära relationer har en
nyanställning gjorts med en medarbetare. Mottagningsenhetens vårdplanerande
distriktsjuksköterska har gått i pension vid årsskiftet. Beslut fattades att inte tillsätta någon
ny utan arbetsuppgifterna är istället överlämnade till primärvården.
Inom särskilda boenden och hemtjänsten pågår utbildningssatsningen genom
äldreomsorgslyftet. För närvarande studerar sammanlagt 104 medarbetare till
undersköterska. Därtill kommer 25 medarbetare som studerar till specialistundersköterska.
Flera grupper inom bland annat hemtjänsten har under kvartalet arbetat med
konflikthantering något som kommer fortsätta under året.
Hemsjukvården har utökat med en sjuksköterska på grund av nedsättningar och mycket
frånvaro. Inom kväll. och nattorganisationen pågår nyrekryteringar. I nuläget är 9 av 12
tjänster tillsatta.
Inom OOF har nu samtliga medarbetare genomgått den digitala grundutbildning som
startade upp 2021. Utbildningen är också integrerad i introduktionen så nyanställda
medarbetare får samma förutsättningar som redan anställda medarbetare. Avdelningen har
samtidigt deltagit i projekt med Treserva-appar i telefon och på platta. Projektet är nu
avslutat och verksamheter som deltagit fortsätter använda appen för Treserva. Vidare
arbete med breddinförande kommer efter beslut 2023. Appen har genom bättre åtkomst till
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genomförandeplaner och sparat in dokumentationstid för medarbetare, vilket minskat
stressen.
OOF har tagit tillbaka HSL delen som tidigare köpts från hemsjukvården och har tre
sjuksköterskor knutna till HSL-uppdraget. Avdelningen köper för närvarande 25 procent
fysioterapeut samt kväll-, natt- och helgsjuksköterska från hemsjukvården.
OOF har arbetat för att minska storleken på chefsområden och i nuläget har alla
chefsområden utom två cirka 25 medarbetare.
4.1 Personalvolym

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom förvaltningen uppvisar en liten ökning
gentemot 2021 vilket är i linje med förvaltningens strävan om att minska beroendet av
tidsbegränsat anställda inom främst äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar också för att stärka upp utförarna med
sjuksköterskeresurser och samtidigt minska antalet stora chefsområden, vilket i vissa fall
kräver fler chefer. Förvaltningen har också under de senaste åren fått ta del av ovanligt
stora statsbidrag, vilket innebär att fler aktiviteter ska genomföras något som i flera fall
kräver ökade resurser för handläggning av bidragen såväl som genomförandet av
aktiviteterna. Inom myndighetsavdelningen har en utökning skett för arbete med
överföring av ärenden till IBIC såväl som projektledare till Våld i nära relationer. Därtill har
avdelningen ökat med två handläggare mot LSS-ärenden. Vid en jämförelse med januari
2021 har förvaltningen minskat antalet medarbetare men då ska man beakta
verksamhetsövergången av två äldreboenden i Hemse.
Den statsbidragsfinansierade utbildningssatsningen äldreomsorgslyftet innebär att
medarbetare får studera 30 procent på arbetstid, vilket totalt motsvarar ungefär 38
årsarbetare. De studerandes arbetstid behöver ersättas med vikarier alternativt
tillsvidareanställda om vikarier inte är möjligt. Totalt sett innebär detta en ökning i antalet
anställda.
Inom individ- och familjeomsorgen kan noteras ett förbättrat rekryteringsläge vilket
inneburit att avdelningen kunnat öka verksamhetens grundbemanning. Därtill kommer ett
flertal studentmedarbetare inom både individ- och familjeomsorgen såväl som inom
myndighetsavdelningen.
Sysselsättningsgraderna fortsätter att öka inom förvaltningen. I februari var
sysselsättningsgraden för kvinnor 94,12% (92,71% februari 2021) och för män 97,05%
(96,01% februari 2021). Totalt steg sysselsättningsgraden för alla medarbetare till 94,71%
jämfört med 93,34% 2021. Heltidsresan börjar visa märkbar effekt.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

1 659

-37

1 575

-9

Tillsvidare

1 528

16

1 449

38

134

-51

126

-47

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare. Ibland kan avrundning till heltal göra att siffran i kolumnen Förändringen inte stämmer mot heltalen.
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
52 Socialnämnd

Förändring

1 201

1 277

-76

52001 SOF, gemensamt

15

15

0

52002 Myndighetsavdelning

41

39

2

52003 SÄBO

327

389

-62

52004 Hemtjänst

255

260

-5

52005 OoF

272

277

-5

52006 Hemsjukvård

62

60

2

144

146

-2

52008 Kvalitetsavdelning

14

13

1

52010 HR-Avdelning

72

77

-6

52007 IFO

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad. Ibland kan avrundning till heltal göra att siffran i kolumnen Förändringen inte stämmer mot heltalen.

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är högre i februari än den varit på många år (12,15 procent). Ökningen avser
en ökning i korttidsfrånvaron. Dock är det ännu för tidigt på året för att kunna påvisa en
trend. Förklaringen är säsongsinfluensor och sjukdomar samt att pandemin fortfarande har
en stor påverkan på sjukfrånvaron. Överlag har sjuktalen stigit överallt inom förvaltningen
utom inom hemsjukvården. Den höga sjukfrånvaron har satt hård press på
verksamheterna, främst inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Därtill har det under samma period och av samma anledning varit
svårt att få tag i vikarier. I sjukfrånvaron finns också en betydande psykisk ohälsa som
kopplas till privata och personliga förhållanden. Chefer försöker ge stöd till medarbetarna
även i den sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021

Förändring %
enheter

Alla

12.15%

9.53%

2.62%

Kvinna

12.77%

10.09%

2.69%

9.87%

7.37%

2.50%

Man

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

5 Ekonomisk uppföljning
5.1 Budget 2022

Inför 2022 ökades budgetramen med 3,4 procent. Budgetramen för arbetet mot våld i nära
relation ökades med 2,6 mnkr för att utöka verksamheten. Medel tillfördes också med 29,9
mnkr för resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre invånare. I övrigt har
medel tillskjutits för ökade personalkostnader med 17,0 mnkr, satsning på prioriterade
grupper 2,0 mnkr samt prisökningar på externa avtal 9,0 mnkr. En besparing på 10,2 mnkr
sänkte budgetramen. Besparingen togs mot tillskottet från resursfördelningsmodellen för
äldreomsorgen.
Budgetram socialnämnden 2022, tkr
Justerad driftbudgetram 2021

1 468 460

Personalkostnadsuppräkning
Löneökning prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Indexuppräkning
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändring internränta
Tillskott arbete mot våld i nära relation
Budgetram 2022

16 994
2 000
29 913
-10 200
9 000
462
-1 121
-75
2 600
1 518 033
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5.2 Periodens resultat (januari till mars)
5.2.1 Periodens resultat konto

För perioden redovisas ett överskott mot budget med 6,4 mnkr och största avvikelserna är
personalkostnader och kostnaderna för köp av verksamhet.
Intäkterna totalt sett är någon högre än budget. Externa intäkter (intäkter exklusive interna
poster), uppgår till 43 mnkr för perioden. Detta är mer än vad som är budgeterat vilket
delvis beror på att det är svårt att budgetera för statsbidrag så som ersättning för ökade
kostnader, kopplat till pandemin. I nuläget finns beslut om statsbidrag för ökad
sjuklöneersättning december 2021 till mars 2022.
Kostnaderna, exklusive interna poster, uppgår till cirka 406 mnkr vilket är i nivå med
budget. De stora kostnadsposterna är personal, köp av verksamhet, lokaler samt bidrag.
Personalkostnaderna är 4,5 mnkr över budgeterad nivå men är alltid kopplade till köp av
verksamhet där det istället är ett överskott mot budget med 2,8 mnkr. Inom de flesta
verksamheter köper socialförvaltningen tjänster av flera privata utförare så inför varje
budgetår är det svårt att veta om verksamheten kommer att utföras i egen eller privat regi.
Kostnaderna för förbrukningsmaterial är högre än budgeterat vilket främst beror på
skyddsmaterial koppat till pandemin. Övriga kostnader är dock totalt sett lägre än
budgeterat.
Ekonomirapport kostnadsslag januari-mars, tkr
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-369 118

-362 738

6 380

-348 804

197 141

198 530

1 389

206 993

14 103

14 816

712

13 985

4 777

16 463

11 687

15 139

Försäljning vara/tjänst

10 302

3 066

-7 235

3 604

Intern resursfördelning

157 187

153 163

-4 024

163 701

10 772

11 021

249

10 564

KOSTNADER

-566 259

-561 268

4 991

-555 798

Personal

-211 053

-215 538

-4 486

-218 364

-11 558

-11 934

-377

-12 654

-115 727

-112 968

2 759

-90 234

-8 025

-10 511

-2 486

-10 364

-23 754

-23 758

-4

-24 063

-662

-656

6

-810

-160 176

-152 989

7 187

-164 719

-35 303

-32 913

2 391

-34 589

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukningsmaterial
Lokaler
Avskrivning och 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 155 mnkr interna poster (intern
resursfördelning samt delar av köp av tjänst).
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5.2.2 Periodens resultat verksamhet

Sett till verksamheten är det ett överskott på 12,1 mnkr för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. Överskottet mot budget kan relateras till att det är lägre volymer inom
särskilt boende och hemtjänst än budgeterat. För LSS-insatser är det ett underskott på 6,1
mnkr mot budget, trots att verksamheten bedrivs med låga kostnader så är det ett
underskott sedan flera år. För individ- och familjeomsorg redovisas ett litet underskott å
0,4 mnkr. För flyktingmottagningen är det ett underskott på 1 mnkr relaterat till ett boende
i egen regi.
Ekonomirapport utfall verksamhet januari-mars, tkr
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022
Verksamhetsstruktur

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-369 118

-362 738

6 380

-348 804

11 Nämnd- och styrelseverksamhet

-568

-511

58

-550

14 Nämndadministration

-358

-309

49

-337

-8 924

-8 541

383

-8 502

-219 406

-207 326

12 080

-200 182

53 Insatser enligt LSS

-63 243

-69 343

-6 101

-65 120

54 Individ och familjeomsorg

-67 258

-67 662

-403

-66 351

55 Handläggning

-6 674

-6 276

398

-5 964

59 Bostadspolitiska frågor

-2 406

-1 438

968

-1 460

78

-1 144

-1 222

-335

-359

-189

170

-2

51 Gemensamt SOF
52 Vård och omsorg enl SoL

61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

5.3 Nettokostnadsutveckling
5.3.1 Nettokostnadsutveckling kostnadsslag

Nettokostnaden, alltså intäkter minus bruttokostnader, uppgår till 363 mnkr och detta är en
ökning med 4 procent jämfört med föregående år, motsvarande period. De stora
kostnadsposterna är personalkostnaderna som minskar med 1 procent och köp av
verksamhet från privata utförare som ökar med 25 procent. Denna förändring beror främst
på att två särskilda boenden gick över från egen regi till privata utförare under hösten 2021.
Förändringen påverkar också den interna resursfördelningen både vad gäller intäkter och
kostnader.
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Ekonomirapport nettokostnad januari-mars, tkr
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-362 738

-348 804

-13 933

4%

198 530

206 993

-8 463

-4%

Taxor och Avgifter

14 816

13 985

830

6%

Statsbidrag

16 463

15 139

1 325

9%

Försäljning vara/tjänst

3 066

3 604

-538

-15%

Intern resursfördelning

153 163

163 701

-10 538

-6%

11 021

10 564

457

4%

KOSTNADER

-561 268

-555 798

-5 470

1%

Personal

-215 538

-218 364

2 826

-1%

-11 934

-12 654

720

-6%

Köp huvudverksamhet

-112 968

-90 234

-22 734

25%

Förbrukningsmaterial

-10 511

-10 364

-147

1%

Lokaler

-23 758

-24 063

305

-1%

-656

-810

154

-19%

-152 989

-164 719

11 730

-7%

-32 913

-34 589

1 677

-5%

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter

Köp av tjänst

Avskrivning och 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 155 mnkr interna poster (intern resursfördelning
samt delar av köp av tjänst).

5.3.2 Intäkter

Intäkterna totalt sett har minskat då intäkterna för intern resursfördelning påverkas av att
två särskilda boenden övergått till privat regi (detta motsvaras av en ökning av kostnaden
för köp av verksamhet). Externa intäkterna för perioden januari till mars är 42,7 mnkr
vilket är 8 procent högre än 2021. Avgifter inom äldreomsorgen, hemsjukvård och
måltidsavgifter ökar 6 procent till 14,8 mnkr då det är fler brukare. Övriga intäkter avser
hyror från brukare för bostäder.
5.3.3 Statsbidrag

Hittills uppgår intäkter från statsbidrag till 16,4 mnkr, av detta avser 8,5 mnkr ersättning för
ökade sjuklönekostnader för december 2021 samt januari och februari 2022. Denna
ersättning kommer även för mars 2022. Statsbidrag på 4,2 mnkr för äldreomsorgslyftet
ingår och har periodiserats som intäkt på berörda avdelningar för perioden, detta avser
ersättning för lönekostnad under utbildning.
Övriga statsbidrag är ersättningarna från Migrationsverket, som främst avser
ensamkommande ungdomar. Ersättningen täcker inte kostnaderna för boendet i egen regi
då det finns tomma platser, verksamheten ses nu över i syfte att minska kostnaderna.
För 2022 har socialförvaltningen hittills ansökt om cirka 60 mnkr i statsbidrag. För att
stärka äldreomsorgen är statsbidrag 30 mnkr för 2022. Enligt plan ska medlen bland annat
användas för att utveckla äldreomsorgen, till exempel genom att anställa fler sjuksköterskor
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inom korttidsenheten och hemsjukvården samt att satsa på kompetensutveckling i samband
med äldreomsorgslyftet. Statsbidrag för äldreomsorgslyftet uppgår till 12,4 mnkr och 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, 4,6 mnkr;
statsbidrag för att arbeta med god och nära vård, 6,2 mnkr samt statsbidrag för psykisk
hälsa med 1,7 mnkr. I delårsbokslutet är endast 4,2 mnkr bokfört som intäkt för
äldreomsorgslyftet. Resterande del av det som beviljats och betalats ut till regionen finns på
ett balanskonto och kommer att bokföras som intäkt när motsvarande kostnad
uppkommer. Bedömningen är att statsbidragen kommer att användas under året.
5.3.4 Kostnader sammanfattning

Bruttokostnaden för perioden januari till mars är 1 procent högre än föregående år och
uppgår till 561 mnkr. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna som minskar med
1 procent och kostnad för köp av verksamhet som ökar med 25 procent. Detta beror på
att två särskilda boenden gått över från egen regi till privat regi under hösten 2021. I övrigt
så har kostnaden för försörjningsstöd minskat med nästan 9 procent. Övriga kostnader
minskar eller är i nivå med föregående år.
5.3.5 Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 216 mnkr för perioden vilket är en minskning med 1,3
procent mot motsvarande period 2021. Inom avdelningen särskilt boende minskar
personalkostnaden med 12 procent som effekt av att två boenden inte längre drivs i egen
regi. För hemtjänsten ökar personalkostnaderna med 5 procent och för omsorg om
personer med funktionsnedsättning är ökningen 3,7 procent.
Kostnaderna för arbetad tid har minskar med 4,1 procent vilket är en effekt av att två
särskilda boenden gått över från egen regi till privat regi. Kostnaderna för övertid har ökat
med över 20 procent till 2,8 mnkr för perioden. Kostnaderna för timlöner har ökat med
drygt 7 procent vilket främst avser avdelningen för omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Kostnaden för ej arbetad tid har ökat med 21,9 procent. Detta avser främst sjuklönerna
som har ökat med över 28 procent till nästan 8 mnkr. För avdelningen särskilt boende är
ökningen 21 procent, hemtjänsten 30 procent och omsorgen om funktionsnedsatta 77
procent. Socialförvaltningen har dock fått statlig ersättning för kostnadsökningen med 8,5
mnkr för december 2021, januari och februari 2022. Ersättningen täcker alltså kostnaderna
hittills.
5.3.6 Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är 0,3 mnkr för perioden januari till mars jämfört med
1,0 mnkr föregående år, motsvarande period. Det är inte längre brist på socionomer inom
barn- och ungdomsvården vilket gör att socionomkonsulterna nu avvecklas. Under
sommaren kommer det troligen att anlitas hyrsjuksköterskor inom äldreomsorgen, liksom
tidigare år.
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5.3.7 Köp av verksamhet från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 25 procent till 79
mnkr. För perioden januari till mars är kostnadsökningen 25 procent inom vård och
omsorg enligt SoL. Köp av platser inom särskilt boende för äldre har ökat med 30 procent
då två särskilda boenden i Hemse gått över från drift i egen regi till privata utförare. Köp av
vård och omsorg i ordinarie boende, främst hemtjänst, har ökat med 14 procent. Troligen
beror ökningen på att effekten av pandemin avtagit.
Inom LSS-verksamhet ökar också kostnaderna med 22 procent för köp av verksamhet
under perioden. Främst avser ökningen bostad med särskild service där kostnaden ökat
med 42 procent till över 9 mnkr. Ökningen beror på att dyrare placeringar då det är fler
brukare med komplexa behov samt att det saknas platser på Gotland. För daglig
verksamhet är ökningen 22 procent vilket beror på att det är fler brukare.
Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnaderna för köp av verksamhet från privata
utförare med 25 procent och ökningen avser främst beroendevården där det varit en större
inströmning av brukare. Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården
ökade med 14 procent till 11 mnkr.
5.3.8 Övriga kostnader

Periodens kostnader för köp av tjänst, som främst avser hyrpersonal och måltider, har
minskat något mot föregående år. Kostnaden för förbrukningsmaterial, som också omfattar
hjälpmedel och livsmedel, är i nivå med föregående år. Kostnaderna för lokaler är i nivå
med föregående år och uppgår 24 mnkr. Övriga kostnader har minskat, här ingår
försörjningsstödet vilket har minskat med 10 procent till 16 mnkr. Här ingår också
ersättningen till försäkringskassan för personlig assistans, vilken har minskat med 2 procent
liksom bostadsanpassningsbidraget.
5.3.9 Nettokostnadsutveckling verksamhet

För perioden är nettokostnadsökningen för insatser inom vård och omsorg enligt SoL 3,6
procent. Detta avser främst äldreomsorg där det för närvarande märks ett ökat behov av
insatser. Dock är behovet lägre än budget och volymprognoser som förvaltningen tar fram
utifrån demografisk utveckling. Nettokostnadsökningen inom LSS-området är över 6
procent vilket beror på fler och dyrare externa placeringar. För individ- och
familjeomsorgen ökar nettokostnaden med 2 procent, här är det främst kostnaderna för
beroendevårdens som ökar.
5.4 Årsprognos

Prognosen för helåret 2022 visar på en ekonomi i balans för socialförvaltningen och en
nettokostnadsökning på drygt 6 procent. Men det råder osäkerhet hur verksamheterna ska
lyckas bemanna och minska sjuktalen vilket, förutom risk för kvaliteten, kan få ekonomiska
effekter.
5.4.1 Årsprognos kostnadsslag

Nettokostnadsökningen är bedömd till 6,2 procent jämfört med föregående år och det
beror främst på att intäkter från statsbidrag inte redovisats ännu då motsvarande kostnader
till stor del kommer senare i år.
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Prognostiserade intäkter uppgår till 799 mnkr vilket är 10 mnkr mer än budgeterat. Av
intäkterna avser cirka 160 mnkr externa intäkter och 640 mnkr interna intäkter (intern
resursfördelning samt cirka 50 procent av försäljning vara/tjänst, som avser intern
vikariebemanning). Intäkterna kommer att öka mer då det i prognosen endast ingår vissa
intäkter från statsbidrag. Det beror också på att intäkter och kostnader i den interna
resursfördelningen minskat, både mot budget och föregående år, det beror främst på att två
särskilda boenden övergått till från egen regi till privat regi. Taxor och avgifter är 1,5 mnkr
högre än budget och bedöms öka med måttliga 1,1 procent. Övriga intäkter avser hyror
som är i nivå med budget och något lägre än föregående år.
Prognostiserade kostnader uppgår till 2 317 mnkr vilket är 10 mnkr mer än budgeterat. Av
kostnaderna är cirka 1 677 mnkr externa kostnader. Största avvikelsen mot budget är
personalkostnaderna för särskilt boende och hemtjänsten. Personalkostnaderna bedöms
öka med endast 0,4 procent mot föregående år men det beror på att två särskilda boenden
gått över till privat regi. Köp av tjänst, som främst avser måltidskostnader, är i nivå med
budget och lägre än föregående år på grund av färre särskilda boenden. Köp
huvudverksamhet bedöms öka med 14 procent vilket också beror på att två boenden gått
över till privat regi. Kostnaden för förbrukningsmaterial väntas minska mot föregående år
vilket beror på att minskade inköp av skyddsmaterial kopplat till pandemin samt övergång
av två boenden. Kostnaden för lokaler är i nivå med budget och något lägre än föregående
år. Övriga kostnader, som avser främst försörjningsstöd, är lägre än föregående år och
budget.
Ekonomirapport kostnadsslag prognos helår, tkr
Kontostruktur

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-1 518 033

-1 518 033

0

-1 429 456

788 562

798 811

10 249

875 387

Taxor och Avgifter

56 413

57 910

1 497

57 273

Statsbidrag

19 106

41 357

22 251

65 896

Försäljning vara/tjänst

41 208

39 383

-1 824

50 878

Intern resursfördelning

628 747

617 051

-11 696

656 472

43 089

43 111

22

44 868

-2 306 595

-2 316 844

-10 249

-2 304 842

-885 772

-901 935

-16 163

-898 689

-46 230

-45 886

344

-50 671

Köp huvudverksamhet

-462 907

-465 453

-2 546

-406 750

Förbrukningsmaterial

-32 102

-33 307

-1 205

-44 811

Lokaler

-95 018

-94 212

806

-96 569

-2 649

-2 649

1

-3 238

Intern resursfördelning

-640 704

-634 753

5 951

-660 667

Övriga kostnader

-141 213

-138 649

2 565

-143 448

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

Avskrivning och internränta

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader. Av intäkter och kostnader är cirka 640 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt cirka 50%
köp av tjänst).
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5.4.2 Årsprognos verksamhet

Prognostiserad nettokostnadsökning avser äldreomsorg och bostad med särskild service
enligt LSS medan det inte bedöms vara någon förändring av nettokostnaden för individoch familjeomsorgen.
Det prognostiseras, liksom tidigare år, ett överskott för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. Nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 9 procent vilket beror på
den demografiska utvecklingen med fler äldre personer och minskad påverkan av
pandemin. För närvarande är det högt tryck på ansökningar till särskilt boende för äldre.
Ökningen finansieras av tillskott från regionens resursfördelningsmodell.
För LSS-insatser är bedömningen ett fortsatt stort underskott och en nettokostnadsökning
på
5 procent. Här är det kostnaderna för boenden och daglig verksamhet som bedöms öka
vilket beror på dyrare placeringar och fler brukare.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett litet underskott men bedömningen är att
det inte blir någon nettokostnadsökning. Kostnadsläget för barn- och ungdomsvården
bedöms bli något läger än föregående år och det är främst en effekt av aktiviteter i syfte att
minska placeringarna. Behovet av försörjningsstödet kan bli lägre än föregående år däremot
ökat kostnaderna för beroendevården. För flyktingmottagningen är det ett underskott
beroende på höga kostnader för boende i egen regi.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar avdelningarna med ett flertal olika
aktiviteter. Många av aktiviteterna rör nya arbetssätt och 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. Flera enheter ingår också i regionens projekt
Strategisk hållbar bemanning. Framåt behövs också ytterligare satsningar på att sänka
sjuktalen vilket också ger bättre ekonomi.
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Ekonomirapport prognos verksamhet helår, tkr

Verksamhetsstruktur

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-1 518 033

-1 518 033

0

-1 429 456

-2 273

-2 273

0

-2 178

11 Nämnd- och styrelseverksamhet
14 Nämndadministration

-1 450

-1 450

0

-1 318

-35 339

-28 304

7 034

-29 291

52 Vård och omsorg enl SoL

-906 480

-879 688

26 792

-809 911

53 Insatser enligt LSS

-261 647

-291 647

-30 000

-278 057

54 Individ och familjeomsorg

-271 705

-272 745

-1 040

-273 255

-28 046

-27 817

229

-24 073

-9 648

-8 593

1 055

-7 167

0

-4 102

-4 102

-3 435

-1 445

-1 414

31

-770

51 Gemensamt SOF

55 Handläggning
59 Bostadspolitiska frågor
61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

5.5 Ekonomiskt läge verksamhet och utförare i egen regi
5.5.1 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 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.

5.5.2 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.
Medborgarna på Gotland blir allt äldre och utifrån den demografiska utvecklingen behöver
fler personer insatser från bland annat hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
Myndighetsavdelningen ser efter de tre första månaderna fler ansökningar men samtidigt
avslutas även insatser vilket hittills inte lett till ökade kostnader. Det finns också tomma
platser på särskilt boende. Därför är det svårt efter tre månader prognostisera ett utfall för
hela året avseende insatser inom socialtjänstlagen (äldreomsorg). Överskottet för
verksamheten under perioden januari till mars uppgår till 12 mnkr. För helåret är
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prognosen ett överskott på cirka 27 mnkr och en nettokostnadsökning på runt 6 procent.
Tillskott från statsbidrag ska ännu fördelas ut till verksamheterna. Utifrån den
demografiska utveckling och ökningen av antalet äldre förväntas en ökning av insatserna
inom äldreomsorgen.
Kostnaderna till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter uppgår till drygt 0,3
mnkr vilket är i nivå med föregående år. Myndighetsavdelningen arbetar aktivt tillsammans
med hälso- och sjukvården med processen runt utskrivningsklara brukare för att de inte ska
bli kvar på sjukhuset och prognosen ligger inom budgetramen för perioden.

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. Ersättningen per hemtjänsttimme är
differentierad utifrån om brukarna bor i tätort eller landsbygd. En analys av ekonomin i
egenregin indikerar att ersättningen för brukare på landsbygden skulle behöva ses över och
eventuellt justeras uppåt. Detta skulle medföra ökade kostnader vilket kan finansieras inom
budgetram. Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för perioden uppgår till 67 mnkr vilket
är en ökning med 5 procent mot föregående år.
För perioden har antalet beviljade hemtjänsttimmar minskat mot föregående år
motsvarande period, vilket beror på en förändrad resursfördelningsmodell och troligen
också för att det är fler beslut om plats på särskilt boende. Antalet beslut om
matdistribution har ökat sedan december 2021, vilket går i linje med det beslut som
socialnämnden fattade om att förändra riktlinjerna gällande matdistribution. Detta
avspeglas i prognosen för perioden men ryms inom budgetram för hemtjänst.
Hemtjänst LOV dag/kväll (egen regi) - Avdelningen hemtjänst

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid. För perioden
januari till mars redovisas ett underskott på 3,3 mnkr. För helåret prognostiseras ett
underskott på cirka 6 mnkr.
Underskottet beror på viss överbemanning samt att verksamheten har högre kostnader för
insatser på landsbygden än ersättningen. Under det första kvartalet har verksamheten varit
något överbemannade i teorin, men i realiteten har kapaciteten helt ätits upp av
sjukfrånvaron och utbildningsinsatser. Perioden har präglats av hög sjukfrånvaro på grund
av pandemin, på flera enheter uppemot 20 procent. I flera verksamheter har verksamheten
utfört färre timmar än vad som beräknats tidigare men bedömningen är att antalet timmar
kommer att öka under året och därmed förbättra det ekonomiska läget. Under våren och
sommaren är det väldigt svårt att göra någon minskning på personalen då bedömningen är
att volymerna kommer att öka och att rekryteringen av sommarpersonal är en utmaning.
Kostnaden för personal kommer att öka i och med den lönehöjning som erbjuds i samband
med att ett stort antal medarbetare utbildar sig till undersköterskor genom
äldreomsorgslyftet, en lönehöjning på 3 000 kronor per medarbetare i månaden. I och med
införandet av ett digitalt planeringsverktyg kommer verksamheten att kunna använda
personalen på ett mer effektivt sätt. Planeringsverktyget ger direkt information om
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förändringar vilket visas i medarbetarnas mobiler och medarbetarna då kan anpassa
insatserna hos brukarna. För närvarande testas också några läkemedelsautomater vilket kan
ge högre självständighet för brukarna och en bättre personalanvändning. En effektiv
personalanvändning är en förutsättning för att kunna använda den ökade tid som
heltidsresan innebär. Några enheter ingår därför i regionens projekt Strategisk hållbar
bemanning.
Hemtjänst natt

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

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen särskilt boende. Antalet platser har
inte varit tillräckliga utifrån behoven under första delen av året. I perioder har det därför
varit svårt att hålla flödet igång från sjukhuset till korttidsenheten. Tillgången till
trygghetsplatser har varit väldigt begränsat. I och med pandemin har antalet platser fått
minskats då det till stor del varit dubbelrum i den gamla korttidsenheten, dessa rum har då
använts som enkelrum, vilket ökat kostnaderna per plats, men kostnaderna ryms ändå inom
budgeten. Den 8 april invigdes den nya korttidsenheten med 40 platser. Den ska nu tas i
bruk men det är svårt att bedöma det ekonomiska utfallet, troligen blir det lite högre
kostnader initialt men på sikt borde nya lokaler och förändrade arbetssätt ge effekt i form
av lägre kostnader. Arbetet med att minska kostnaden för utskrivningsklara brukare på
lasarettet sker kontinuerligt genom att aktivt arbeta så att flödena från korttids, hem och till
särskilda boenden fungerar optimalt.
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 660 platser i särskilt boende för äldre. I egen regi finns nu 330
platser vilket är 70 platser färre än tidigare då dessa gått över till privat utförare.
Upphandlat som entreprenadavtal finns 190 platser vilket är 70 platser fler än tidigare.
Upphandlat som ramavtal finns 140 platser vilket är 6 platser fler än tidigare då en utförare
byggt ut sitt boende.
För närvarande är det en stor ökning av antalet beslut till särskilt boende. Bara under
februari var det över 30 beslut vilket är fler än normalt. Antal beslut kommer nogsamt
följas under året utifrån den demografiska utvecklingen. Trots ökningen finns fortfarande
lediga platser vilket i dagsläget medför ett överskott i jämförelse med budget för aktuell
period. Det finns dock en lista på brukare som blivit beviljade och erbjudna plats på särskilt
boende men tackat nej på grund av olika anledningar. Den främsta orsaken att erbjuden
placeringsort inte varit i Visby. Om alla som erbjudits plats tackat ja hade förvaltningen haft
kö till särskilt boende.
Avdelningen särskilt boende (egen regi)

För perioden redovisas ett underskott på 1,3 mnkr och för helåret prognostiseras ett
underskott på 2,6 mnkr. Det finns fler orsaker till underskottet, bland annat projektet
Heltid som norm som ger möjlighet för alla anställda att arbeta heltid. Detta ger ökade
personalkostnader initialt. Andra påverkansfaktorer är de mindre boendena med under 30
platser där det är svårt att få till resurseffektivitet. Det finns också avdelningar med färre än
10 platser vilket ger högre kostnader per vårddygn.
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Verksamheten arbetar aktivt med kostnadseffektivitet bland annat genom ledarskap och
bemanning. Projektet Strategisk hållbar bemanning påbörjas under våren och målet är
att förbättra resursutnyttjandet inom avdelningen. Projektet ska genomsyra enheterna där
en behovsprofil ska ligga till grund för bemanningen. Arbetet för att öka frisknärvaron
genomförs via ett friskvårdsprojekt för att minska sjukfrånvaro. Önskat resultat av
projektet är lägre sjuklönekostnader på sikt. Kostnaden för den höga sjukfrånvaron har
hittills ersatts med statsbidrag.
Utifrån förändrad lagstiftning ökar troligen kravet på kompetens i form av sjuksköterskor.
Avdelningen kommer att behöva bemanningssjuksköterskor i sommar på flera boenden än
tidigare då det nu är ännu svårare att rekrytera sjuksköterskor. Det pågår även utbildning
inom kompetenslyftet, äldreomsorgslyftet, för att kunna utbilda sig till undersköterska.
Dessa samtliga faktorer genererar ökade personalkostnad.
I prognosen ingår inte tillskott från statsbidrag (förutom för äldreomsorgslyftet), intäkter
från statsbidrag kan ge lite bättre ekonomi men innebär också satsningar som ökar
kostnaderna
Hemsjukvård

För perioden redovisas en ekonomi i balans mot budget. Nettokostnaden för perioden har
ökat med en procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för helåret är en ekonomi i
balans, efter tillskott av statsbidrag. Statsbidrag kommer att erhållas för till exempel insatser
som stärker äldreomsorg eller insatser gällande God och nära vård, till exempel
kompetensutveckling och fler sjuksköterskor. Det är dock mycket svårt att rekrytera
sjuksköterskor för närvarande. Översyn av samtliga sjuksköterskors scheman pågår inom
projektet strategisk hållbar bemanning i syfte att få till en optimal bemanning.
Hjälpmedelskostnaderna fortsätter att öka och det avser främst hjälpmedel som krävs för
svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet. Diskussion förs med hälso- och sjukvården
kring vem som ska förskriva hjälpmedel för gemensamma patienter. Idag står
hemsjukvården för den största förskrivningen vilket kan vara rätt och då behöver
budgetfördelningen ses över mellan förvaltningarna. Hjälpmedelsamverkan och
Hjälpmedelskommittén önskar få till ett projektarbete runt hjälpmedelsutbud, kostnader
och hantering med syfte att få en ekonomi i balans. Demografin och omställningen till God
och Nära vård innebär troligtvis att kostnaderna för hjälpmedel kommer fortsätta att öka.
För hemsjukvården ses de beställningar över som kommer till hemsjukvården i förhållandet
till det uppdrag hemsjukvården har. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett
större sammanhang med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer därifrån.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd har ökat under året till drygt 220 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. det finns endast sex platser i egen regi.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi
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Verksamheten bedrivs av avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning
som i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet och
prognosen är en ekonomi i balans.

5.5.3 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. Det är svårt att göra en
prognos för helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns
brukare med omfattande insatser.
För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 6,1 mnkr och en
nettokostnadsökning på 6,5 procent. För helåret prognostiseras ett stort underskott på 30
mnkr och en nettokostnadsökning på runt 5 procent. För 2021 redovisades ett underskott
på 19 mnkr. Kostnadsökningarna avser främst bostad med särskild service.
Bedömningen är att det fortfarande är mycket låga kostnader nationellt sett vilket ger att
verksamheten är underfinansierad. I strategisk plan och budget påtalas årligen att det
behövs budgettillskott. Största delen av verksamheten, förutom personlig assistans, utförs
av i egen regi inom avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning. Då
verksamheten bedrivs med så låga kostnader indikerar det att egenregin har ett effektivt
resursutnyttjande. Nu är det underskott både hos myndighetsavdelningen (beställare) och
egenregin (utförare). I en beställar-utförarmodell är det viktigt att utföraren har rimlig
ersättning. Detta blir problematiskt då ersättningen till utföraren skulle behöva höjas men
det egentligen inte finns budgetmedel till detta. På sikt är bedömningen att det blir större
underskott för beställaren och lägre underskott för utföraren.
Det är fortsatt ökade kostnader för LSS-boende för vuxna, vilket beror på fler brukare med
komplexa behov som i dagsläget inte går att tillgodose inom regionens egna boenden eller
genom de boenden förvaltningen har ramavtal med. Externa placeringar är mer kostsamma
än boendena inom egen regi och ibland inom ramavtal. Under 2022 har det hittills
tillkommit en extern placering och det är ytterligare fler på gång. Socialförvaltningen har
även blivit skyldiga att betala en särskild avgift till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
för icke verkställda beslut inom bostad med särskild service. Den första betalningen är
fakturerad i april 2022 och är på 280 000 kronor. Ytterligare två avgifter på 637 200 kronor
och 160 000 kronor är att vänta. Utöver detta ligger två föreläggande för beslut i
Förvaltningsrätten vilket kan föranleda ytterligare kostnader för särskild avgift.
En följd av ökade externa boendeplaceringar är att förvaltningen också måste
direktupphandla externa utförare för daglig verksamhet inom LSS. I utfallet syns en ökad
kostnad för insatsen under januari till och med mars.
Det finns en risk för ytterligare kostnader i form av särskild avgift för icke verkställda
beslut. I dagsläget är det 13 brukare som har ett boendebeslut som väntar på gruppbostad
och en brukare som väntar på särskilt anpassad bostad. Av dessa har fyra fått vänta mer än
lagstadgade tre månader. Kostnaderna för LSS boende för vuxna kommer således
förmodligen att fortsätta öka under året. Det är därför av största vikt att nya
gruppbostadplatser skapas på Gotland snarast.
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Daglig verksamhet inom LSS har ett minusresultat på helår och är en följd av fler externa
boendeplaceringar där brukare även beviljats daglig verksamhet och som måste
direktupphandlas med extern aktör.
Resursfördelningsmodellen för daglig verksamhet och bostad med särskild service ses över
och bedömningen är att ersättningen behöver höjas, detta för att utförarna ska ha en rimlig
ersättning. Detta ökar kostnaderna och ger ett ännu större underskott mot budget. Som
tidigare konstaterats har förvaltningen mycket låga kostnader inom LSS vilket gör att en
utökning av budgetram är nödvändig.
Egen regi LSS-insatser samt socialpsykiatri – avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning

Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar alla insatser inom
LSS förutom personlig assistans samt socialpsykiatrin. Avdelningen har ett underskott på
4,6 mnkr för perioden. Helårsprognosen visar på ett underskott på cirka 13 mnkr vilket
främst avser boendena, daglig verksamhet och korttidsvistelse. En del av underskott beror
på en ny resursfördelningsmodell som införs för daglig verksamhet och LSS-boenden. Det
ger sänkta ersättningsnivåer vilket nu ses över av myndighetsavdelningen och
ersättningarna kommer troligen att justeras upp under året. Inom några servicebostäder
finns tomma lägenheter och flera lägenheter konverterats om då insatsen avslutats och
brukare tagit över hyreskontrakt. Detta är positivt för brukarna men leder till
omställningskostnader.
Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns tre privata utförare.
Kostnaderna under perioden ökat något men prognosen för helåret är en ökning på 9
procent. Antalet brukare ökar liksom kostnaderna för köp av externa platser ökar.
Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett underskott på 0,5 mnkr för perioden och för helåret
prognostiseras ett underskott på nästan 4 mnkr. Verksamheten har tidigare haft överskott
men efter förändring av resursfördelningsmodell har ersättningen minskat, ersättningen ses
nu över i syfte att resursfördelningen ska ge utförarna rimliga ekonomiska förutsättningar.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans är i princip oförändrat jämfört med
föregående år. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Prognosen för 2022 är en årskostnad på 61 mnkr vilket är i nivå med budget och något
lägre än förgående år. Verksamheten sker helt i privat regi.
5.5.4 Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen är periodens ekonomi i balans mot
budget och nettokostnaden ökar med 2 procent. För helåret prognostiseras ett underskott
på 1 mnkr och ingen ökning av nettokostnaden. De senaste åren har ekonomin för
verksamheten förbättrats betydligt och nettokostnadsökningarna har stannat av. Detta
beror främst på ändrade arbetssätt i syfte att minska placeringarna inom barn- och
ungdomsvården. Tyvärr ökar kostnaderna beroendevården vilket bedöms beror på
pandemin.
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Barn- och ungdomsvården

Verksamhetsområdet barn- och ungdomsvård redovisar ett överskott mot budget med 1,0
mnkr, men resultatet varierar inom verksamhetens olika områden. Nettokostnaden har ökat
med 1,5 procent vilket motsvarar 0,5 mnkr.
Kostnaden för placeringar i institutionsvård är 1,2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen
beror på att kostnaderna för placering i extern regi är högre än det budgetutrymme som
finns. Avdelningens egna utredningshem, Ängsvillan, har dock en budget i balans för
perioden. Då beläggning varit lägre än föregående år har dock kostnaden per vårddygn varit
högre i det egna boendet.
Nettokostnaden för institutionsplaceringar har ökat. Kostnadsökningen påverkas av att
kostnader för externa HVB-placeringar periodiserats och hamnat på fel år vid årsskiftet
2021. Nettokostnaden är därför inte jämförbar.
Placerade barn och unga i institutionsvård, kv1

HVB barn & unga extern regi
HVB barn & unga egen regi

Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
individer*
2022

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Antal
vårddygn
2022

Diff
vårddygn
21/22

23

24

17

1 825

1 785

1 434

-351

-

1

4

-

90

360

270

HVB föräldrabarn extern regi**

5

11

7

168

169

493

324

HVB föräldrabarn egen regi**

21

16

20

1 035

716

436

-280

Stödboende extern regi

4

3

3

322

185

273

88

Stödboende egen regi

-

1

1

-

19

35

16

53

56

52

3 350

2 964

3 031

67

Totalt

*En individ kan förekomma i flera placeringsformer under året. Antalet avser totalt antal placerade för perioden och är inte samma som antal aktuella placeringar just nu.
** Placeringsdygnen avser både föräldrar och barn/ungdomar.

Kostnaden för placering i familjehem är 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden är lägre i
både egen regi och extern regi till följd av lägre antal vårddygn. Nettokostnaden har
minskat 3 procent vilket motsvarar 0,3 mnkr. Behovet av placering i jourhem har varit
större under första kvartalet jämfört med tidigare år, kostnaderna är i nivå med budget.

25

Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2022

Placerade barn och unga i familjehemsvård, kv1
Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
individer*
2022

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Antal
vårddygn
2022

Differens
vårddygn
21/22

Konsulentstödd

20

15

12

1 547

1 271

1 034

-237

Tillfälliga

1

3

2

65

154

93

-61

Delsumma

21

18

14

1 612

1 425

1 127

-298

Egen regi
Tillfälliga

54
25

55
22

48
28

4 549
1 186

4 500
966

4 097
1 354

-403
388

Delsumma

79

77

76

5 735

5 466

5 451

-15

Totalt

100

95

90

7 347

6 891

6 578

-313

För barn- och ungdomsvården prognostiserar ett underskott mot budget på 0,8 mnkr på
totalen och ingen nettokostnadsökning.
Prognostiserade kostnader för barn- och ungdomsvården förväntas bli lägre än budget på
helår bland annat med anledning av de sjukskrivningar samt vakanser som varit i början på
året. Prognosen framåt visar att det fortsatt kommer vara större kostnader för jourhemmen
än budgeterat med anledning av det ökade antalet nyplaceringar som gjorts under årets
första månader. Då trycket varit högt kommer behov även finnas av att använda
konsulentstödda organisationer. Trenden med minskande kostnader för konsulentstödda
familjehem bedöms avstanna vilket gör att kostnaderna kan bli på samma nivå som budget.
Kostnaden för placering i institutionsvård bedöms hålla i sig, och eventuellt öka avseende
placering av föräldrar och barn, varpå ett underskott prognostiseras på helår. Åtgärder som
vidtagits är att placeringsbeslut numera alltid är tidsbegränsade. Kvartalsvis har arbetsledare
en genomgång med de två socialsekreterare som ansvarar för samtliga HVB-placeringar på
fastlandet, vilket är där majoriteten av institutionsplaceringarna finns. En gång per halvår
görs en avstämning av samtliga placeringar som enheten ansvarar för tillsammans med
avdelningschef, verksamhetsutvecklare samt controller med syfte att varje individ ska vara
placerad utifrån behov och ingen individ ska vara placerad en dag mer än nödvändigt.
Enheterna strävar fortsättningsvis att i möjligaste mån placera föräldrar och barn på
regionens egna utredningshem Ängsvillan.
Beroendevård

Verksamhetsområdet för beroendeproblematik redovisar ett underskott mot budget på 1,2
mnkr. Nettokostnaden har ökat 17 procent vilket motsvarar 1,3 mnkr. Underskottet beror
på att kostnaden för institutionsplaceringar är högre än budget. Behovet av vård enligt SoL
ökade under hösten 2021 och har fortsatt varit på en hög nivå under första kvartalet 2022.
Antalet dygn på Birkagården har samtidigt varit något lägre än föregående år.
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Placerade beroendevård, kv1

Antal
individer*
2020

Antal
individer*
2021

Antal
individer*
2022

Antal
vårddygn
2020

Antal
vårddygn
2021

Antal
vårddygn
2022

Differens
vårddygn
21/22

7
3
1
11

9
4
13

25
4
29

454
273
7
734

382
220
602

1 471
184
1 655

1 089
-36
-48
1 005

Sol
LVM
LVU
Totalt

Behovet av institutionsvård har varit i högt i början på året och beräknas hålla i sig stora
delar av året. Detta medför att för verksamhetsområdet prognostiseras ett
budgetunderskott med
2,2 mnkr och en nettokostnadsökning på 3,6 procent.
Genom att i ett tidigare stadium arbeta aktivt med planering av eftervård och ställa krav på
eftervård som en del i placeringen är ambitionen att effekten ska bli att
placeringskostnaderna minskar. Detta då förutsättningarna ökar för att inte behöva förlänga
placeringar samt att eftervården gör att färre återfaller i missbruk. Då placeringsnivån varit
hög redan under första kvartalet är prognosen att hela underskottet inte hämtas hem
innevarande år.
Försörjningsstöd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott mot budget på 1,7
mnkr. Det är en positiv utveckling efter flera år med stora underskott. Nettokostnaden har
minskat 12 procent vilket motsvarar 2,4 mnkr. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har
minskat 1,5 mnkr jämfört med samma period år 2021. Behovet har minskat i kategorierna
arbetslöshet och sjukskrivning men samtidigt ökat kopplat till etableringsersättning och
arbetsträning. Antal aktuella hushåll per månad har under kvartalet varit lägre än
jämförbara månader de senaste fyra åren. Störst förändring sker i gruppen 18-24 år där
antalet hushåll varit cirka 30 procent lägre än föregående år.
Prognostiserat underskott är 1,0 mnkr och nettokostnaden minskar med 8 procent mot
föregående år. Även om trenden är att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar
och så även kostnaden kommer verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inte ha en budget
i balans. Ett arbete sker kontinuerligt med att försöka få individer som inte kan stå till
arbetsmarknadens förfogande att söka aktivitets-eller sjukersättning. Under året ska ett
försök göras att utöka målgruppen som kan få hjälp via arbetsmarknadsinsatsen Vuxkomp
och individer som kan ska så snabbt det är möjligt hänvisas till arbetsmarknadsinsatsen
"Alla behövs på Gotland".
5.5.5 Flyktingmottagning

Flyktingverksamheten bedrivs inom avdelningen individ- och familjeomsorg och har för
perioden januari en kostnad som är 1,2 mnkr högre än budgeterat. För helåret
prognostiseras ett budgetunderskott på 4,1 mnkr. Antalet aktuella individer är få vilket
medför låga intäkter från migrationsverket. Kostnaderna per vårddygn för det egna
boendet är högre än ersättningen som erhålls från migrationsverket vilket resulterar i att
verksamheten har ett underskott. Driftformerna för det egna boendet ses nu över.

27

Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2022

5.6 Investeringar

Under året kommer en om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården med 26
platser att starta, för närvarande pågår en förstudie. Investeringsmedel med 58 mnkr för
lokalen samt
1 mnkr för utrustning är beviljat. I årets investeringsbudget ska 24 mnkr föras över till
teknikförvaltningen. Lokalerna beräknas vara klara 2023.
En ny gruppbostad enligt LSS kommer också att börja byggas under året.
Investeringsmedel med totalt 30 mnkr har beviljats varav 22,5 mnkr i år, vilket ska föras
över till teknikförvaltningen. Gruppbostaden ska byggas på Terra Nova i Visby och
beräknas vara klar 2023.
Den nya korttidsenheten på Korpen i Visby invigdes 8 april och är nu i drift.
Investeringsmedel har beviljats med 71,3 mnkr varav 69,3 avser lokaler och 2 mnkr avser
utrustning. I årets investeringsbudget finns 2 mnkr för utrustning.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan pågår för fullt. Investeringsbudgeten på drygt 12 mnkr är överflyttad till
teknikförvaltningen, de har också fått tilläggsanslag med 6 mnkr. De 0,2 mnkr som finns
hos socialförvaltningen kommer att användas till inventarier.
I övrigt finns det en investeringspott med 5 mnkr för anpassning och ombyggnad av
lokaler och inköp av utrustning. Det finns också en pott för investering i IT och
välfärdsteknik med 3 mnkr. Bedömningen är att större delen av investeringspotten kommer
att användas, dock kan en del välfärdsteknik inom äldreomsorgen finansieras med
statsbidrag.
Investeringsrapport, tkr
Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Aktuell
prognos 2023
Inmatning

-56 700

-210.1

-56 489.9

-56 700

-26 000

-8 000

-202.0

-7 798.0

-8 000

-8 000

-200

-200.0

-200

26010 Tillbyggnad Tingsbrogården

-24 000

-24 000.0

-24 000

26011 Gruppbostad TerraNova

-22 500

-22 500.0

-22 500

-1 991.9

-2 000

Projektstruktur
Investeringsprojekt
26006 Utrustning, inventarier
26009 IFO reception

26293 Korttidsboende Visby

-2 000

-8.1

-18 000
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5.7 Ekonomiska rapporter organisation
Ekonomirapport utfall organisation period januari-mars, tkr
Budget Jan Mar 2022

Utfall Jan Mar 2022

Avvikelse Jan
- Mar 2022

Utfall JanMar 2021

-369 118

-362 738

6 380

-348 804

-6 685

-5 299

1 386

-5 790

-260 706

-244 009

16 697

-235 230

52003 SÄBO

-8 077

-9 398

-1 321

-9 457

52004 Hemtjänst

-4 793

-8 111

-3 318

-8 321

52005 OOF

-1 773

-6 397

-4 624

-4 406

52006 Hemsjukvård

-14 962

-15 155

-193

-15 019

52007 IFO

-67 538

-69 019

-1 481

-66 715

52008 Kvalitetsavdelning

-2 649

-4 082

-1 434

-3 563

52010 HR-Avdelning

-1 936

-1 268

668

-303

52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

Ekonomirapport prognos organisation helår, tkr
Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-1 518 033

-1 518 033

0

-1 429 456

-26 638

-19 681

6 957

-24 331

-1 044 259

-1 025 327

18 932

-965 547

52003 SÄBO

-41 635

-44 197

-2 563

-37 546

52004 Hemtjänst

-35 470

-41 216

-5 746

-32 969

52005 OOF

-16 415

-29 757

-13 342

-24 085

52006 Hemsjukvård

-62 024

-62 024

0

-58 210

-273 135

-278 277

-5 142

-277 544

-10 416

-10 695

-279

-7 751

-8 041

-6 860

1 181

-1 472

52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

52007 IFO
52008 Kvalitetsavdelning
52010 HR-Avdelning
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6 Uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplanen
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Fortsätta arbetet med former för att främja skolnärvaro i samverkan med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kommentar:
Under första delen av året har en närmare styrgrupp utformats för arbetet med att främja skolnärvaron.
Avdelningschefen representerar Individ- och familjeomsorgen i styrgruppen tillsammans med chefer från HSF, UAF
och Habiliteringen. Gruppen hålls ihop av samverkansledare från RSF. Styrgruppen träffas varannan vecka och arbetar
utifrån en framtagen aktivitetslista.
Under första delen av året har ett nytt mötesforum planerats och startats upp där personal från skolan/elevhälsan på
ett systematiskt sätt kan boka tid för att rådgöra med representanter från socialtjänsten kring samverkan. I detta
forum kommer arbetsledare och medarbetare från mottagningen BoF samt råd- och stödteamet på
familjestödsenheten närvara.

Utveckla SIP som arbetsmodell
Kommentar:
Myndighetsavdelningen har påbörjat arbeta i grupp med att se över hur vi skall organisera oss när det gäller SIP.
Gemensamt arbete för hela avdelningen. Arbetet kommer regelbundet att fortsätta fram över.
Det finns en sammansatt arbetsgrupp där IFO har en representant. Gruppen leds av samverkansledare från RSF.
Gruppen arbetar för en utbildningssatsning som kommer att erbjudas digitalt under året och där samtliga medarbetare
inom avdelningen skall prioritera att delta.

Möjliggöra för vuxna att fullfölja gymnasiet inom ramen för försörjningsstöd
Kommentar:
Stöd- och försörjning har påbörjat planeringen av detta arbete. Enheten arbetar för att ta fram ett urval så att 10
personer med försörjningsstöd kan erbjudas denna möjlighet.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras i syfte att öka
välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen
Kommentar:
Myndighetsavdelning
I januari 2022 hade 128 brukare insatsen socialtid. Genomsnittstiden per brukare var då 5 timmar.
För februari har antal brukare ökat till 133 brukare med en genomsnittstid på 4 timmar.
SÄBO
Fysisk aktivitet på enheterna. Schemalagda aktiviteter för brukarna minst 2g/vecka planeras
Fysisk aktivitet för medarbetare uppmuntras.
Hemtjänst
Inlett dialog med HR-chef och AC Säbo för aktiviteter inom området 2022.
OOF
Hälsofrämjande aktiviteter planeras att genomföras under året.
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Hemsjukvård
Arbetsgrupp påbörjad för översyn av arbetsrutiner internt i HSV där kvalitetsregister ingår.
IFO
Stöd- och försörjningsenheten inför en ny rubrik i utredningen: ”Hälsa och välmående”. Enheten beaktar särskilt
aktiviteter kopplade till friskvård i utredningar.
Barn- och familjeenheten planerar för att de ska börja fråga de vi möter om hur den fysiska aktiviteten ser ut, lika
naturligt som vi frågar kring alkohol och våld.
Kvalitetsavdelning
Dagverksamhet för personer med demens planerar för fysiskaktivitet i verksamheten varje dag inne och ute - Personal
arbetar för att varje dag aktivera brukare fysiskt genom promenader och inomhusgympa. Uppföljning behöver ske i
verksamheterna för att säkerställa att så sker, även när det är sämre väglag utomhus alternativt att hitta jämförbara
aktiviteter utomhus.
Förebyggande anhörigstöd och seniorteam
Hälsa 65+ Utveckla samarbetet med ideella föreningar - Förebygger ensamhet och främjar hälsa genom inledd
samverkan med ideell sektor. Pilotprojekt med SKPF skulle ha påbörjats våren 2022 men sköts på till hösten 2022.
Kontinuerliga avstämningar med referensgrupp med deltagare från ett flertal organisationer/föreningar pågår
kontinuerligt. Samverkan anpassas till föreningarnas behov utifrån våra uppdrag (fysisk och psykisk hälsa, förebygga
ensamhet, fallförebyggande).
Hälsa 65+ Mötesplatsen och frivilliga - Mötesplatsen på Gråbo Torg för såväl de frivilliga och besökarna - igång sedan
220307. Våra frivilliga är igång med promenadgrupp bland annat samt sociala aktiviteter.
Hälsa 65+ - Liv i balans-filmerna - materialet "Liv i balans-filmer" med tema levnadsvanor finns tillgängliga på
gotland.se
Hälsa 65+ - Fallförebyggande - Det fallförebyggande arbetet inom "Trill Int ikull"-nätverksgruppen är igång med en
del förtydliganden kring tema för året (fysisk aktivitet).
Hälsa 65+ - Digital inkludering - Förebygger ensamhet genom digital inkludering. Detta gör vi genom samverkan med
Wisbygymnasiet i form av surfsupport för personer 65+ (mobiltelefon, surfplattor, dator). Även samverkan med
biblioteken genom utlån av surfplattor till målgruppen 65+. Samverkan med SKPF kring digital kurs skulle dragits
igång här under våren men är uppskjutet till hösten 2022. Medarbetarna på H65 har påbörjat arbetet med ett
projektdirektiv för en teknikcoach, utifrån stimulansmedel avsedda för digital inkludering. Ännu oklart hur dessa medel
ska användas för året utöver kostnaden för surfplattor.
Anhörigstöd - Samtal- Samtal pågår inom Anhörigstödstödet: Totalt 50 samtal genomförda hittills, framförallt per
telefon/digitalt. Kvinnor i åldern 40-64 är överrepresenterade. Demenssjukdom/kognitiv svikt och psykisk ohälsa är de
områden som mest sticker ut.
Anhörigstödstöd - Grupper - Digital grupp för inre balans planeras till om två veckor. Planering finns även för en grupp
riktad till anhöriga till personer med kognitiv svikt.

Förankra målbilden och färdplanen för God och nära vård inom hela
förvaltningen
Kommentar:
Flera avdelningar har medarbetare som deltar i SKR ledarskapsprogram och en planering finns för att lyfta God och
nära vård i ledningsgrupperna.

Aktiviteter i linje med färdplanen för God och nära vård genomförs
Kommentar:
Myndighetsavdelning
Arbete pågår med utskrivningsprocessen i samarbete med Hsf genom samverkansforum.
Projekt "Trygg omsorg i hemmet" har påbörjats och skall startas upp under våren 2022.
SÄBO
Avdelningen uppmuntrar fysisk aktivitet både för brukare och medarbetare. Uppmaning att genomgå
webbutbildningen Hälsosamma levnadsvanor.
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Hemsjukvård
Flertalet team har återskapat mötesstrukturen/mötesforum som fanns innan pandemin för att träffa flera av
hemtjänstgrupperna på regelbunden basis men fungerar olika i olika team.
Öka antal SIP i hemmet- Inväntar material för internutbildning av medarbetare, behövs för att vi ska kunna vara
drivande i SIP-frågan.
IFO
Aktiviteter i linje med färdplanen för God och nära vård genomförs.
Kvalitetsavdelning
Medarbetarna i teamen Hälsa65+ respektive Anhörigstöd har ombetts att ta del av materialen och sett över på vilket
sätt våra aktiviteter går i linje med god och nära vård.
Utveckla strukturen för samverkan mellan förvaltningarna för första linje och
barn och unga ålder 0-21 år
Kommentar:
Samverkan pågår på olika nivåer och med olika samverkanspartners, så även utveckling av samverkansformer kring
familjestödsenhetens öppna insatser 0-21 år. En målsättning är att ta fram en tydligare struktur för denna samverkan
under året.

Utreda möjlighet till lågtröskelboende
Kommentar:
Utredningen pågår.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Avdelningarna inventerar befintliga rutiner och riktlinjer för samhällsstörningar
och vid behov uppdatera och ta fram nya rutiner och riktlinjer
Kommentar:
Myndighetsavdelning
Avdelningen har beredskapsplaner och rutiner upprättade utifrån ökad smittspridning av covid-19 och eventuella
driftsavbrott i verksamhetssystemen. Plan utifrån förändrat världsläge är under framtagning. Riskbedömningar görs i
samverkan.
SÄBO
Rutiner kring strömavbrott, verksamhetsavbrott, luftväxlade madrasser, larm och fel i fastighet finns i pärmen för
oförutsedda händelser och denna är känd för medarbetare.
Enheten har visst förråd av mer hållbara och kritiska produkter som är viktig för verksamheten.
Kortsiktiga lösningar för vatten och belysning , kvarstår att arbeta med. Så som ficklampor , dunkar , hinkar
m.m. Även en översyn av rutiner.
Hemtjänst
Avdelningen har börjat arbetet med en gemensam risk- och konsekvensanalys för samhällsstörningar.
OOF
Översyn kring krisberedskap och samhällsstörningar pågår i verksamheterna.
Hemsjukvård
Har gått igenom beredskapsplan och riskanalys bemanning i samverkan. Fortsatt arbete med översyn av
förbrukningsmaterial inför ev krissituation pågår. Har befintlig rutin sedan länge att alltid ha minst halv tank i våra
bilar.
52007 IFO
Avdelningen har en eskaleringsplan för avdelningens alla enheter och funktioner. Denna uppdateras kontinuerligt.
52008 Kvalitetsavdelning
Arbetet med inventering har påbörjats.
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Förvaltningsledningen genomför övning utifrån reviderat/nytt underlag för
extraordinärhändelse.
Genomföra prioriterade aktiviteter utifrån projektet ökad totalförsvar

Införandeplanen av Barnkonvention för socialförvaltningen 2020-2022
Delaktivitet

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

Barnkonventionen ingår som del av introduktionsprogrammet för nya
medarbetare
Skapa forum att diskutera barns rättigheter inom verksamheten
På avdelnings- eller enhetsnivå ta fram en införandeplan

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Genomföra prioriterade aktiviteter utifrån miljöplanen
Kommentar:
Inventering av plastanvändningen har påbörjats inom avdelningen särskilt boende samt inom Individ- och
familjeomsorgen.

Miljöplanen
Delaktivitet

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

Inventera plastanvändning inom avdelningen.
Utifrån inventering av plastanvändning, ta bort minst tre produkter
innehållande fossil plast.
När det är möjligt ska engångsprodukter bytas ut till flergångsprodukter.

Kvalitet
Aktivitet

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Skapa en tydligare väg in till information på Gotland.se och för gruppen 65+
Kommentar:
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Hemsida har skapats och planeringen av lanseringen pågår.

Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån
brukares behov
Kommentar:
Myndighetsavdelning
Har uppdaterat informationen på BABs hemsida angående återlämning av vissa anpassningar vid flytt eller om
behovet upphör, nu är det tydligare för medborgare vart de ska vända sig och vilka anpassningar som kan återtas av
Bostadsanpassningen.
SÄBO
Säker hantering och möjlighet för digitala möten för brukare/anhöriga pågår.
Hemtjänst
Brukare får frågan hur de önskar kommunicera med oss vid det inledande samtalet.
OOF
Avdelningen har ett 50-tal användare av Wellbee, ett digitalt kognitivt planeringsverktyg som ökar brukarnas
självständighet. Två Funktionsexperter är support till Wellbee för medarbetare och brukare/kunder.
Funktionsexperterna är deltagare i daglig verksamhet. HUB (Handledare Utmanande Beteende) kommer att utbildas
till instruktörer i samtalsverktyget Kat-Kit som underlättar kommunikation. Digitaliseringssamordnartjänst har skapats
med ansvar att omvärldsbevaka utvecklingen. Avdelningen har 44 digitala coacher som arbetar i verksamhet och
därmed skall kunna fånga upp eventuella behov från brukare.
Hemsjukvård
Vi har under 2021 aktualiserat och reviderat vår informationsbroschyr som delas ut till våra patienter. Alla inskrivna
patienter har tfn nummer direkt till fast vårdkontakt/ sjuksköterska.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Bedömning av medskapande och brukaredelaktighet ska beskrivas i
förändrings- och utvecklingsförslag.
Kommentar:
SÄBO
Omvårdnadspersonal arbetar med individens behov i fokus oavsett livsområde, brukardelaktighet framgår i
genomförandeplan, exempelvis måltidssituation, socialt innehåll m.m. Framöver kommer repetition av hur
genomförandeplaner utformas tillsammans med brukare.
Medarbetarna och enhetschef har noterat att brukarna efterfrågar aktivitet, likaså har anhöriga påtalat detta, därav
har aktivitet, individuell och gruppaktivitet särskilt markerats på arbetsschema för att främja genomförande av
aktivitet. brukardelaktighet har tillgodosetts genom att socionomstudent har intervjuat flera brukare kring deras
önskemål. Aktiviteter kommer att utformas utifrån brukarnas utvecklingsförslag och önskemål. Vi har också kontaktat
studieförbund för att kunna samarbeta kring aktivitet. Rutin kommer att skapas av kvalitetsansvariga på Åvallegården.
Att påbörja tanken om hur ett brukarråd kan utformas kan ske dels genom dialogsamtal med brukarna och med
medarbetarna samt omvärldsanalys.
OOF
En referensgrupp med brukare har skapats utifrån utredningar enligt lex Sarah kring kränkande särbehandling och
trakasserier förra året. Man arbetar med att ta fram en film och samtalsunderlag som skall användas i verksamheterna
för att tydliggöra Regionens riktlinjer. Under pandemin har brukarmötena varit kraftigt begränsade, men nu när
förutsättningarna är bättre förbättras möjligheterna till delaktighet för brukarna.
Hemsjukvård
Förslag för grundstruktur i handläggandet runt förbättringsarbeten/förslag framtagen som väntar på att behandlas i
OLG och SLG. Här belyses det perspektivet.
IFO
Under början av året har avdelningen skrivit ett remissvar på den arbetsmarknadsutredning som gjort på uppdrag av
Regionstyrelseförvaltningen. Inför remissvaret så har intervjuer gjorts med klienter för att lyssna in deras synpunkter
på förslaget.
Kvalitetsavdelning
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Samverkan Hälsa 65+DV Astuen resulterat i enkäter som ska delas ut till brukare på DV Astuen samt medlemmar i
demensföreningen, möte med demensföreningen om våra utmaningar och önskan att få till oss fler nysjuka - äger
rum i slutet av mars.
H65 samverkan med ideell sektor har bestått av medskapande av pilotprojekt med specifik förening, där resultatet
blev en digital kurs för föreningens medlemmar. Pilotprojektet går i hamn hösten 2022. En referensgrupp med
företrädare för olika organisationer är delaktiga för återkopplingar och för att hämta information kring behov vid
planering framåt, t ex i samband med projektdirektivet avseende Teknikcoach.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Bygga upp en sammanhållen struktur för Våld i nära relationer relaterade
frågor inom förvaltningen
Kommentar:
Myndighetsavdelning
Projektuppdrag är framtagen och projektledare har påbörjat arbetet med att ta fram strukturer för hur avdelningen
ska arbeta med med våld i nära relationer. En implementering och utbildningsplan har upprättats.
IFO
Planering är att alla medarbetare inom avdelningen ska ha genomgått digital utbildning rörande VINR via NCK
(Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation). Ett arbete har påbörjats med processer och
rutiner mellan avdelningens enheter. Som ett första steg har en rutin kring samverkan och uppstart av nya ärenden
där VINR finns eller misstänks finnas tagits fram mellan Familjefrid och Barn- och familjeenheten.
Kvalitetsavdelning
Rekrytering av utvecklingsledare klar med start 21 mars.

Fortsatt användning av digitala möten, där digitalt skapar effektivare möten
och bidrar till ökad tillgänglighet
Kommentar:
Digitala möten används i stor utsträckning, men har under årets första månader kompletterats av fysiska möten samt
hybrid-möten.

Säkerställa och utveckla förvaltningens personuppgiftsbehandling
Kommentar:
Utbildning inom GDPR är genomförd för administrativa assistenter och teamledare. Ombearbetning av
registerförteckningen enligt GDPR för alla socialförvaltningens verksamheter är i slutfasen, förteckningen kommer
därefter att ligga till grund för det nyligen uppstartade arkivvårdsprojektet.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Ta tillvara förbättrings- och utvecklingsarbete från medarbetaren
Kommentar:
Avdelningarna och enheterna har strukturer för att fånga upp och hantera förbättringsarbeten, men än så länge är det
för tidigt på året för att vara klara med årets arbeten.
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Samtliga chefer ska gå utbildning i tillitsbaserad kultur och tillitsbaserat
ledarskap
Kommentar:
Dialog pågår med RSF om utbildning för SOFs chefer.

Samtliga ledningsgrupper ska ta fram en aktivitetsplan i arbetet med
tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Kommer att påbörjas efter genomförd utbildning.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Öka sysselsättningsgrader
Kommentar:
Arbete pågår för att höja sysselsättningsgraderna och trenden är stigande. Målet för 2022 har uppnåtts.
Sysselsättningsgraden i februari 2022 för kvinnor var 94,12% och för män 97,05%.

Öka andelen grundutbildade medarbetare i omvårdnad
Kommentar:
Äldreomsorgslyftet pågår och kommer ge ytterligare ett hundratal undersköterskor senare under året.

Öka andelen arbetande efter 65 år
Kommentar:
Samtliga avdelningar arbetar för att kunna öka andelen som arbetar efter 65 års ålder.

Minska personalomsättningen bland enhetschefer
Kommentar:
Chefsområden ses över och inom OOF har endast två chefsområden mer än 25 medarbetare. Inom individ- och
familjeomsorgen har chefsområdena förändrats och förstärks med ny chef.

Öka andelen medarbetare som kan rekommendera SOF som arbetsgivare
Kommentar:
Arbete pågår med nya ambassadörsnätverket samt med dialoger ute på aptn om tillitsbaserad kultur. roller och
uppdrag förtydligas.

Minska antal stora chefsområden med fler än 30 medarbetare
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Kommentar:
OOF har genomfört omorganisation så att alla chefsområden utom två har ca 25 medarbetare.

Öka lönespridningen inom respektive yrkesgrupp
Kommentar:
Arbete pågår vid nyanställning och i löneöversynen för att öka lönespridningen men statistik visar att ingångslönerna
ökar kraftigt på grund av konkurrensen på arbetsmarknaden, vilket minskar lönespridningen.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Avdelningarna arbetar med aktiviteter för att minska andelen konflikter på
arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt
Kommentar:
Flera enheter har påbörjat utbildning genom regionens utbildningsmaterial kring konflikter "Morgan Alling" på APT.
Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten upprättas inom arbetsgrupper och enheter.

Avdelningar tar fram hälsofrämjande aktiviteter för att öka frisknärvaron
Kommentar:
Chefer uppmuntrar till gemensamma hälsofrämjande aktiviteter/friskvård och aktiverar gruppen friskvårdsansvariga
genom att ge tydligt uppdrag samt visa att regionens ledning tycker att friskvård är viktigt. Påminner också om att det
finns olika rabatter på friskvård om man är anställd i Region Gotland. Någon enhet genomför gemensam
friskvårdstimme några ggr/ per år. Arbetsrutiner ses över så att medarbetare får en rimlig arbetsbörda över dagen.
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7 Statistik

STATISTIK
SoL

Totalt antal brukare med SoL-insatser

2020
kvartal 1

2021
kvartal 1

2022
kvartal 1

2 592
2 256
336

2 598
2 236
361

2 689
2 310
380

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

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

1 201
1 102
99
139 057
116
133 526
1 203
111
5 531
151
37
5
1
5

1 523

1 533

1 574

633
97

651
79

657
77

49
46

52
45

49
59

Antal brukare
Antal timmar

180
6 873

197
7 233

223
7 420

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

332
1 570
1 079
1 573

325
1 620
1 015
1 599

201
997
562
1 031

varav ≥ 65 år
varav < 65 år

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning

Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm

Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende

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

Korttidsboende/-platser

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

Boendestöd EPF

Hemsjukvård 1 )

1) Enl.Treserva men pga omregisteringar för övergång till hälsoärenden 2022 så finns inte jämförbar statistik.

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

2020

2021

2022

811

787

790

184

183

175

319

305

348

126

120

121

22
7 306

21
6 948

23
7 538

104
8 998

99
8 593

98
8 535
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varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

Delårsrapport 1 2022

2020
kvartal 1

2021
kvartal 1

2022
Kvartal 1

77
48
29

71
43
28

61
36
25

6 096
3 904
2 192

5 750
3 523
2 227

5 131
3 068
2 063

25
16
9

22
11
11

30
22
8

1 251
722
529

1 120
647
473

1 444
935
509

27
16
11

29
18
11

25
18
7

2 147
1 239
908

2 079
1 302
777

2 102
1 472
630

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

26
24
2

27
18
9

27
27
0

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

1 203
1 147
56

885
732
153

929
929
0

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

581
351
230

585
376
209

565
356
209

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

237
188

213
182

231
161

11
7
3
1

13
9
4
0

29
25
4
0

726
446
273
7

602
382
220
0

1 655
1 471
184
0

844
164
2,3
20 035

831
190
2,4
20 837

741
124
2,6
22 574

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

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

Socialförvaltningen delårsrapport 1 2022
Förlag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningarnas verksamheter bland annat
genom att det är höga sjuktal och svårigheter att bemanna samtidigt som
efterfrågan på insatser inom äldreomsorgen ökar.
Kvalitet

Det sker ett omfattande kvalitetsarbete inom förvaltningen. Det är tydligt att
det finns både kraft och vilja i verksamheterna till att ta till sig ny kunskap och
omsätta denna till kvalitet för våra brukare och utveckla samt förbättra våra
arbetssätt. Ledord för arbetet som har genomförts under årets första månader
är kompetens, egenkontroll och förbättringsarbete samt nya arbetssätt. Under
perioden har till exempel SKR lyft individ- och familjeomsorgens arbete med
att få fler att svara på brukarundersökningar. Förvaltningen har upprättats en
organisation för arbetet mot våld i nära relation och hemtjänsten håller på att
införa ett digitalt planeringsverktyg.
Medarbetare

Det har varit svårt för verksamheterna att bemanna under perioden, flera
medarbetare går utbildningar, det varit mycket höga sjuktal samtidigt som det
är svårt att rekrytera medarbetare.
Det är mycket viktigt att arbeta med kompetensförsörjning. En del i satsning
på ökad kompetens är den utbildningssatsning som pågår genom
äldreomsorgslyftet. För närvarande studerar sammanlagt 104 medarbetare till
undersköterska. Därtill kommer 25 medarbetare som studerar till
specialistundersköterska. Det är också mycket viktigt att arbeta med att sänka
sjuktalen. Sjukfrånvaron är högre i februari än den varit på många år och
ökningen avser korttidsfrånvaron. Förklaringen är säsongsinfluensor och
sjukdomar samt att pandemin fortfarande har en stor påverkan på
sjukfrånvaron. Dock är det ännu för tidigt på året för att kunna påvisa en
trend.
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Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat något gentemot 2021 vilket är
i linje med förvaltningens strävan om att minska beroendet av tidsbegränsat
anställda. Förvaltningen arbetar också för att stärka upp utförarna med
sjuksköterskeresurser och samtidigt minska antalet stora chefsområden, vilket i
vissa fall kräver fler chefer.
Ekonomi

För perioden redovisas ett överskott mot budget med drygt 6 mnkr och en
nettokostnadsökning på 4 procent. Årsprognosen för socialförvaltningen är en
ekonomi i balans och en bedömd nettokostnadsökning på runt 6 procent. För
äldreomsorgen är det ett överskott även om det nu är högre efterfrågan på
insatser. Samtidigt är det ett underskott och en hög nettokostnadsökning för
LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs med låga kostnader ändå ökar
kostnaderna för externa placeringar på LSS-boenden. Detta beror delvis på att
det är brist på platser bostad med särskild service LSS på Gotland och
förvaltningen får nu betala särskilda avgifter då insatser inte verkställts inom
lagstadgad tid. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är i nivå med
budget och det är ingen förändring av nettokostnaden. Kostnaderna för barnoch ungdomsvården och försörjningsstödet minskar medan kostnaderna för
beroendevården ökar.
Vad gäller intäkter så ökar dessa främst beroende på att statsbidrag för
satsningen på äldreomsorgslyftet periodiserats. Vad gäller kostnaderna så
minskar personalkostnaderna medan kostnaderna för köp av verksamhet ökar
vilket beror på att två särskilda boenden under hösten 2021 gått över från egen
regi till privat utförare.
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1 Sammanfattning
Att så mycket osäkerhet och risker omger verksamheten hör inte till vanligheten. Kriget i
Ukraina bidrar både direkt och indirekt till en ökad osäkerhet avseende verksamheten och
dess resultat. Fordonsorganisation påverkas dels genom att priset på bränsle och tillsatser
ökar kraftigt samtidigt som det planerade utbytet av fordon i princip omöjliggörs av bristen
på nya fordon. Kemikalier till VA och städverksamheten är andra saker som påverkas både
avseende tillgänglighet och pris, dock har vi i dagsläget ingen brist och arbetar löpande med
försörjningsfrågan. Östersjökryssningar är en annan verksamhet som är starkt förknippad
med mycket osäkerhet och för närvarande är det oklart om de amerikanska rederierna
överhuvudtaget tar sig in i Östersjön – situationen förändras dag för dag. Ovanpå allt detta
har vi sedan tidigare en rusande utveckling i materialpriserna som sannolikt kommer att få
en betydande inverkan på såväl investeringar som löpande underhåll. Vi tror dock
fortfarande att sommaren 2022 kommer att bli en bra sommar för besöksnäringen och har
på olika sätt förberett oss för det.
Kollektivtrafiken förblir, ur ett ekonomiskt perspektiv, en utmaning där även den särskilda
kollektivtrafiken, och då speciellt sjukresorna, utgör en allt större belastning på ekonomin.
Vi tittar nu framåt och ser nya möjligheter i både en ny organisation och trafikstruktur.
Vårt fokus på samhällsbyggnadsprocessen visar sig i praktisk handling när vi nu etablerar
en ny enhet för mark- och exploateringsfrågor (MEX). Resurser sammanförs från
samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen i en ny
enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya enheten planeras att sjösättas under
fjärde kvartalet i år. Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende kundtjänst
fördjupas för att på sikt lägga grunden för samhällsbyggnadsprocessens gemensamma
kontaktcenter.
Pandemin tycks ha släppt sitt grepp om samhället och en ny ”post Covid” tid infinner sig.
För region Gotlands del innebär detta ett nytt sätt att se på arbetsplatsnärvaron eftersom
möjligheter till en mer flexibel förläggning av arbete medges. Många kommer att fortsätta
att delvis arbeta hemifrån. Detta har möjliggjort en gynnsam omförhandling av avtalet med
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hyresvärden Vacse avseende Visborg där Region Gotland nu minskar lokalytan och med ett
antal arbetsplatser.
Vi ser fortsatta rekryteringsutmaningar inom ett antal områden men vi har trots detta
lyckats besätta ett antal vakanser som vi tidigare haft svårt att få sökanden med önskad
kompetens till. Detta tillsammans med en utökning av antalet befattningar som är knutna
till vår exploateringsverksamhet har medfört att förvaltningen det senaste året vuxit vad
gäller antalet anställda.
Nettoresultat för första kvartalet uppgår till 1,3 miljoner kronor (-16,9 mkr). De
skattefinansierade verksamheternas utfall uppgår till 5,4 miljoner kronor (-10,6 mkr)
samtidigt som den avgiftsfinansierade verksamheten sammantaget har ett negativt utfall
mot budget med -4,1 miljoner kronor (-6,3 mkr). Vi har ännu inte lyckats lösa alla
periodiseringsproblem. Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -2,4 miljoner kronor. Den
allmänna kollektivtrafiken står för -0,5 miljoner kronor och den särskilda -1,8 miljoner
kronor.
Helårsprognosen anger en avvikelse mot budget på -21,9 miljoner kronor (-46,9 mkr). Av
den totala prognosen utgörs -23,9 miljoner kronor (-29,3 mkr) av skattefinansierade
verksamheter och 2 miljoner kronor (-17,6 mkr) av avgiftsfinansierade verksamheter. Totalt
för kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 13,9 miljoner kronor. Nya
redovisningsriktlinjer för exploateringsverksamheten innebär att anslagsramen för mark
och trafikavdelningen måste utökas i motsvarande grad. Beräkningar har gjorts av behovet
för 2022 som uppgår till 14,1 miljoner kronor.
Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 484,5 miljoner kronor kommer
genomföras under 2022. Fler stora byggnationsprojekt pågår eller ska startas upp under året
bland annat modulbyggnad vid Visby lasarett, utbyggnad av Tingsbrogården och nytt LSSboende i Visby. VA har fortsatt hög investeringstakt och räknar med att investera
125,1 miljoner kronor under året.
De osäkerheter och risker som belystes i inledningen i den här sammanfattningen kan
komma att påverka resultatet i någon riktning som vi inte känner till idag. Vi följer
utvecklingen inför kommande prognoser.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Kriget i Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela världen. Teknikförvaltningen följer
händelseutvecklingen noggrant och vet att den kommer att påverka Sverige, Gotland och
teknikförvaltningen. Hur och till vilken grad vet vi ännu inte men ett arbete på
förvaltningen har påbörjats med att se över våra förråd och se till att dessa fylls på med
nödvändigt materiel för att säkra större uthållighet om leveranser till Gotland skulle störas
eller utebli. Erfarenheter från skarpa händelser och övningar visar hur komplext det är att
försörja städer med nödvatten och hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att
kunna hantera svåra situationer. Förvaltningen har sedan tidigare en upprättad
nödvattenplan för VA-abonnenter men har också som prioriterad aktivitet i
verksamhetsplanen för 2022 att vara drivande i att upprätta en regiongemensam sådan.
Förvaltningen inventerar just nu lokaler för att kunna bidra med bostäder till de flyktingar
som anländer.
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Besökssituationen
Teknikförvaltningen har förberett sig för att besöksmängden sommaren 2022 kommer att
bli liknade eller ännu större än förra årets. VA-avdelningen har påbörjat ett samarbete för
en hållbar vattenanvändning med besöksnäringen och för avfallsavdelningen har
upphandling av slamsugningsfordon påbörjats, man kommer också att hyra in ett
slamsugningsfordon för att ännu bättre kunna klara en rekordsommar.
Samtidigt som förvaltningen förbereder sig för en rekordsommar finns också en osäkerhet
kring besöksmängden kopplat till den oro som finns i samband med kriget i Ukraina. Det
är en utmaning att planera för rekord och samtidigt vara medveten om de många faktorer,
som inte går att rå över, och som slutligen kommer att avgöra hur sommaren 2022
kommer att bli.
Under sommaren 2021 var nedskräpningen stor över hela ön och förvaltningen har i år valt
att utöka antalet säsongsanställda för att hantera renhållningen på bad- och besöksplatser
runt om på ön samt i Visby. Förvaltningens nya projekt "Vi trampar mot framtiden"
kommer att genomföras i sommar och innebär att ett antal tjänster (främst riktat mot
ungdomar) kommer att cykla elcyklar både under såväl dag- som kvällstid för att utöka
renhållningen på hårt belastade områden som strandpromenaden, skeppsbron och
kryssningsstråket.
Två stormar inom loppet av en vecka i januari har förstört och underminerat flera platser
längs strandpromenaden i Visby. Skadorna är omfattande och gata- och parkavdelningen,
mark- och trafikavdelningen samt projektavdelningen samarbetar för att se på möjliga
åtgärder, samt undersöka med entreprenörer när genomförandet kan äga rum. På grund av
högt vattenstånd under februari och mars kunde inget återställningsarbete påbörjas men det
är en prioriterad fråga är att ha strandpromenaden åtgärdad inför årets högsäsong.
Kollektivtrafiken
För den allmänna kollektivtrafiken är utsikterna för en budget i balans under 2022 inte
goda. Återhämtningen efter pandemin går långsamt och trenden pekar på att antalet
resenärer på helårsbasis uppnår cirka 75-80 procent av antalet resenärer i den allmänna
kollektivtrafiken år 2019 . Regionens intäkter påverkas fortsatt negativt samtidigt som
kostnaderna inte kan minska i samma omfattning. Ytterligare ekonomisk förstärkning till
verksamheten behövs under innevarande år.
Inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter antalet sjukresor vara högre än tidigare
samtidigt som det kan förvänts att färdtjänsten kommer att återgå till den nivå som var
innan pandemin. Konsekvensen blir att det totala antalet resor kommer att bli fler än
tidigare år och regionens resurser belastas ytterligare. Trenden med ensamåkning ser ut att
mattas av något men ligger fortfarande på en hög nivå.
På uppdrag av Region Gotland har ett konsultföretag arbetat fram en rapport gällande
framtiden för Gotlands kollektivtrafik. Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera
som ett underlag till kommande strategi för kollektivtrafikens utveckling på Gotland.
Konsulten har utgått från ett ”blankt blad” där utgångspunkt har varit att med nuvarande
resurser utveckla en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik samtidigt som förslag tas fram
på hur kollektivtrafiken kan utvecklas med hänsyn till resandeunderlag och behov.
Uppdraget kommer att avrapporteras under andra kvartalet i år.
Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, (§92) att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i
samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
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socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad
organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken för rapportering till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört gemensamma möten där
teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga förvaltningar står bakom förslaget till
ny organisation, samt att den ska organiseras hos teknikförvaltningen. Förslaget är att ny
organisation ska gälla från den första januari 2023. Samverkan påbörjas under mars månad
och riskbedömningar ska genomföras innan sommaren.
Samhällsbyggnadsprocess för framtiden
Projektet FramSam pågick under drygt ett år och resulterade i en färdplan för en effektiv,
kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för framtiden.
Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnades under 2021 över till
linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot det nya läget som finns definierat i
projektets slutrapport.
Enligt regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 framgår att regionstyrelsen, tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att genomföra nödvändiga
organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i enlighet med det nya
läget. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:
•
•
•
•

Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera samt att se över
befintliga forum.
Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen.
Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och med år
2023.
Gemensamt kontaktcenter.

Under 2021 och 2022 har följande förändringar genomförts:
 Gemensam beredning har införts och ersatt REX (regionala exploateringsrådet).
 Processledare för det fortsatta arbetet har rekryterats.
 Traineer inom samhällsbyggnad har rekryterats.
Arbetet med att samla mark- och exploateringsverksamheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår och målet är att den nya organisationen ska träda i
kraft under hösten 2022.
3 Väsentliga personalförhållanden
Den första delen av 2022 har utifrån ett medarbetar- och arbetsmiljöperspektiv främst
präglats av tre saker; initialt hög sjukfrånvaro, även med pandemimått mätt, successiv
återgång till arbetsplatsen och "det nya normala", som också präglats av förändringen av
kontorsarbetsplatserna på Visborg, samt återkommande påminnelser om den
kompetensförsörjningsutmaning förvaltningen, regionen och hela arbetsmarknaden är mitt
uppe i.
Återgången till "det nya normala", där medarbetare fortsätter att i viss utsträckning arbeta
hemifrån, och chefer även fortsättningsvis leder på distans, innebär både möjligheter och
utmaningar. Många medarbetare vittnar om fördelarna med en mer flexibel syn på
arbetsstället, i synnerhet när hemarbetet blir mer frivilligt. Samtidigt ser vi utmaningar med
att få till en bra spontan dialog i vardagen, som kan ske utanför schemaladga möten, när
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många arbetar hemifrån. Cheferna ser utmaningar med att leda på distans, men ser också
möjligheter med att kunna erbjuda flexibla lösningar, vilket ökar attraktiviteten och
förhoppningsvis även motivation och arbetsglädje. Lokalförändringarna på Visborg har
varit en het fråga under perioden och alla berörda arbetsgrupper har genomfört en
behovsanalys som beskrivit hur många arbetsplatser gruppen behöver, vilka andra behov
gruppen har samt om det finns individuella behov för enskilda medarbetare.
Behovsanalysen har också kompletterats med riskbedömningar kopplat till arbetsmiljön.
Riskbedömningarna har tagit sikte på den förändring det innebär att gå från individuella
och personliga arbetsplatser till ett antal icke-personliga kontorsplatser där medarbetarna
fritt kan välja placering från dag till dag. Denna förändring är ännu pågående och
förändringsarbetet har initialt gått ganska snabbt. Förändringen har skapat reaktioner och
känslor hos vissa medarbetare och vissa grupper, men i det stora hela har arbetet flutit på
ganska väl så här långt.
Medarbetare och framförallt chefer inom förvaltningen påminns återkommande om den
kompetensförsörjningsutmaning vi står i. Rekryteringar drar ut på tiden på grund av brist
på kvalificerade kandidater. Samtidigt börjar fler och fler av de medarbetare som arbetat i
förvaltningen under flera årtionden närma sig pension. Yngre medarbetare har en annan
syn på sitt yrkesliv och kommer sannolikt inte att stanna kvar hos samma arbetsgivare i
tiotals år. Denna utmaning kräver flera olika saker, bland annat möjlighet till intern karriär
och utveckling i arbetet samt systematiserade, strukturerade och dokumenterade arbetssätt,
rutiner och processer, något som konstateras i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Än så länge har vi inte sett några tecken på att kriget i Ukraina gett några effekter på
arbetsmiljön för våra medarbetare, men en ökad oro skulle på sikt kunna leda till en ökad
psykisk ohälsa. Den kontinuerliga information som läggs på intranätet och den möjlighet
till stöd som företagshälsovården ger, kan förhoppningsvis motverka att sjukfrånvaro
kopplat till psykisk ohälsa och oro för det rådande världsläget uppstår.
3.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i januari var högre än någonsin, och i princip dubbelt så stor som 2021.
Även under februari var sjuktalet högre än normalt. Under de senaste två åren har
pandemin präglat sjukfrånvaron och rekommendationen om att stanna hemma vid minsta
symtom har påverkat sjuktalet. Vid en analys av sjukfrånvaron för första perioden 2022
samt även hela året 2021 kan dock konstateras att det är korttidssjukfrånvaron (dag 1-14)
som varit högre än tidigare år. Både den medellånga sjukfrånvaron (dag 15-90) och den
långa sjukfrånvaron (dag 91+) har minskat under 2021 jämfört med åren innan. Den
medellånga sjukfrånvaron är något högre 2021 än den var 2020, men då har
försörjningsavdelningen kommit till teknikförvaltningen. Den långa sjukfrånvaron (dag
91+) har minskat under pandemin. Detta sammantaget gör att slutsatsen blir att det ökade
sjuktalet är en effekt av pandemin och att systematiskt arbete med rehabilitering ger
effekter på en minskad långtidssjukfrånvaro, över tid.
Sjukfrånvaron under januari och början av februari, då många medarbetare drabbades av
covid-19 och andra förkylningsvirus, var så pass omfattande att verksamheten påverkades.
Detta påverkade främst försörjningsavdelningens städverksamhet, som nödgades att
prioritera i uppdrag och minska städinsatserna inom vissa områden. Även flera andra
avdelningar beskriver att verksamheten var ansträngd under perioden, på grund av den
omfattande sjukfrånvaron.
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Från och med den 1 april återgår reglerna om karensavdrag och läkarintyg vid sjukfrånvaro
och vård av barn till samma som innan pandemin, vilket skulle kunna göra att sjuktalet
minskar den närmaste tiden.
Tabell 1: Sjuktal januari-februari 2021 och 2022.

Alla
Kvinna
Man

Sjuktal %
Jan - Feb
2022

Sjuktal %
Jan - Feb
2021

Förändring
% enheter

9.28%

4.65%

4.63%

11.14%

6.06%

5.09%

7.89%

3.67%

4.22%

Diagram 1: Sjuktal per månad 2021 (blå linje) och 2022 (orange linje).

3.2 Personalvolym

Antalet anställda har ökat med fjorton personer jämfört med samma månad förra året.
Detta beror främst på att förvaltningen har färre vakanser i februari i år än förra året.
Antalet icke tillsatta tjänster kommer över tid att påverka vårt medarbetarantal och
effekterna av detta kommer sannolikt att bli mer och mer synliga i statistiken, på grund av
att rekryteringsprocessen tar längre tid när vi rekryterar i svårrekryterade grupper. För att
motverka glapp mellan avgång och nyrekrytering finns ett antal aktiviteter i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan, så som att ta in nyblivna pensionärer på timanställning, där de
även kan fungera som mentor för nyrekryterade medarbetare, samt att vid planerade
pensionsavgångar ersättningsrekrytera ett antal månader innan avgång. Det finns även
aktiviteter som syftar till att minska sårbarheten om en medarbetare ändå hinner sluta innan
en ersättare rekryterats, nämligen att identifiera nyckelkompetenser och skapa redundans,
samt säkerställa att rutiner och processer är identifierade och kartlagda så att kunskap inte
försvinner när medarbetare slutar.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat, medan antalet visstidsanställda
medarbetare minskat jämfört med förra året. Det 1 oktober 2021 ändrades reglerna för när
en visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning från två år till ett och ett halvt
år. I verksamheter som har behov av att ta in vikarier "ett till ett" vid frånvaro kan en sådan
förändring av reglerna få omedelbara konsekvenser på antalet tillsvidareanställda när
verksamheten måste upprätthållas.
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Tabell 2: Antal anställda och antal årsarbetare februari 2021 och 2022.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

534

14

528

16

Tillsvidare

503

24

497

24

32

-9

31

-9

Tidsbegränsad

Tabellen nedan är en redogörelse för den faktiskt arbetade tiden för perioden omräknad till
heltidsarbetare. Anledningen till att den faktiskt arbetade tiden har minskat är den
omfattande sjukfrånvaron under perioden, främst i januari men även februari. Frånvaron
har till viss del ersatts med vikarier, men inte fullt ut.
Tabell 3: Faktiskt arbetad tid (produktionstid) uttryckt som heltidsarbetare.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
22 Teknisk nämnd

Förändring

431

438

-8

9

8

1

22002 Projektavdelning

19

17

2

22003 Gata/parkavdelning

41

44

-2

22004 VA-avdelning

67

73

-5

22005 Fastighetsavdelning

70

70

0

9

11

-2

22007 Mark o trafikavdelningen

33

31

3

22008 Avfallsavdelning

30

30

0

152

156

-3

22001 Förvaltningsledning

22006 Hamnavdelning

22009 Försörjningsavdelning

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Efter årets första kvartal är det totala utfallet för teknikförvaltningen positivt jämfört med
budget, 1,3 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna har positivt utfall om
5,4 miljoner kronor samtidigt som den avgiftsfinansierade verksamheten sammantaget har
ett negativt utfall mot budget med -4,1 miljoner kronor.
Skattefinansierad verksamhet
De största positiva avvikelserna inom den skattefinansierade verksamheten är inom driften
för gator och vägar och för försörjningsverksamheten. För driften av gator och vägar är
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utfallet 2,9 miljoner kronor vilket förklaras av lägre kostnader för underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag men överskottet kommer att användas från kvartal två då
underhållsarbetet tar fart på allvar. Kostnaderna för vinterväghållning har också varit lägre
än budget. Försörjningsverksamhetens resultat så här långt uppgår till 2,6 miljoner kronor
till följd av merförsäljning inom varuförsörjningen samt statsbidrag som ersättning för
sjuklönekostnader. Kostnaderna för evakueringslokaler är lägre än budget på grund av viss
förskjutning av kostnader för etablering av paviljonger vid Södervärnsskolan.
Fastighetsförvaltningen har ett positivt utfall jämfört med budget i huvudsak till följd av
högre intäkter för tjänster levererade till andra förvaltningar.
Utfallet för kollektivtrafiken uppgår till -2,4 miljoner kronor. Den allmänna
kollektivtrafiken står för -0,5 miljoner kronor och den särskilda -1,8 miljoner kronor.
Intäkterna för den allmänna kollektivtrafiken är lägre än budgeterat, vilket är förklaring till
underskottet. Inom den särskilda kollektivtrafiken är både intäkter och högre kostnader än
budget. Samåkningsmöjligheterna är fortfarande färre än före pandemin vilket ger högre
kostnader trots att intäkterna ännu inte är i nivå med tiden före pandemin.
Parkverksamheten redovisar ett underskott om 1 miljoner kronor främst till följd av
beredskapskostnader för vinterväghållning och semesterlöner.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallsverksamhetens negativa utfall jämfört med budget uppgår till -4,9 miljoner kronor.
4 miljoner kronor utgörs av systemrelaterat fel avseende periodiseringen av intäktsbudget.
Det korrekta utfallet är således -0,9 miljoner kronor vilket förklaras av högre kostnader för
insamling av hushållsavfall och slam.
För VA-verksamheten är utfallet efter årets första kvartal positivt och uppgår till
3,3 miljoner kronor. Utfallet avspeglar inte fullt ut verkligheten, då intäkterna borde varit i
nivå med budget till följd av utebliven periodisering, viket kommer korrigeras till
kommande perioder. De lägre kostnaderna jämfört med budget har också
redovisningstekniska orsaker då bland annat utebliven kostnadsfördelning ger felaktigt
resultat. Ett korrekt utfall hade varit cirka +1 miljon vilket förklaras av vakanser.
Även linjehamnens utfall har påverkats av ett systemrelaterat fel avseende periodiseringen
av intäkter. Utfallet är därför -3,1 miljoner då intäkterna är betydligt högre under
sommarhalvåret men där budgeten nu fördelats lika över året.
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Tabell 4: Utfall intäkter och kostnader 2022 januari-mars jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

Resultat

-55 568

-54 253

1 315

-59 080

INTÄKTER

320 590

320 158

-432

305 757

93 299

85 445

-7 855

74 494

5 900

6 978

1 078

3 064

Försäljning vara/tjänst

74 059

76 242

2 183

80 095

Intern resursfördelning

6 513

7 341

828

7 623

140 818

144 152

3 334

140 481

-376 158

-374 411

1 747

-364 837

Personal

-74 629

-72 823

1 807

-70 153

Köp av tjänst

-25 398

-17 466

7 932

-18 588

Köp huvudverksamhet

-46 177

-44 576

1 601

-40 096

Förbrukn. mtrl

-28 591

-30 656

-2 066

-32 275

Lokaler

-76 318

-71 636

4 683

-69 904

Avskrivn. internränta

-68 176

-69 436

-1 260

-67 564

-9 037

-7 727

1 310

-7 349

-47 832

-60 092

-12 260

-58 909

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 5: Utfall 2022 januari-mars jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022
22 Teknisk nämnd

-55 568

-54 253

1 315

-59 080

22000 Tekniska nämnden

-437

-294

144

-439

22001 Förvaltningsledning

853

425

-427

187

-1 541

-977

565

-408

-12 449

-9 961

2 488

-12 001

-661

2 600

3 260

-2 357

22005 Fastighetsavdelning

-6 392

-4 838

1 554

-7 416

22006 Hamnavdelning

-1 177

-3 343

-2 167

-2 773

-36 849

-38 410

-1 561

-32 545

2 119

-2 975

-5 094

-2 829

966

3 519

2 553

1 499

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är negativ, -8 procent, jämfört med
samma period 2021. Intäkterna har ökat med 5 procent vilket till största delen förklaras
med ökade intäkter inom VA, avfall samt mark- och trafik. VA-taxan avseende
brukningsavgifter höjdes med 10 procent från 1 januari 2022 och avfallstaxan
indexuppräknades med 3,6 procent för hämtning av hushållsavfall och 4,8 procent för
slamtömning vilket förklarar ökningarna. Inom mark- och trafikverksamheten har en
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eftersläpning av fakturering av grävtillstånd nu åtgärdats med högre intäkter till följd.
Statsbidrag för skötsel av enskilda vägar har 2022 periodiserats mer korrekt vilket innebär
högre intäkter för perioden jämfört med förra året.
Det lägre utfallet för intäkter av försäljning av varor och tjänster avser främst lägre
förvaltnings- och regioninterna köp som till del förklaras av lägre efterfrågan på
verksamhetsanpassning av lokaler kopplat till vaccination samt snöröjning och interna VAarbeten.
De totala kostnaderna har ökat med 3 procent jämfört med förra året. Störst ökning avser
köp av huvudverksamhet där periodisering av kostnader för kollektivtrafiken och hämtning
av hushållsavfall försvårar jämförelsen mot föregående år och döljer minskade kostnader
för vinterväghållning till följd av en mer snöfattig inledning på 2022 jämfört med 2021.
Kapitalkostnaderna är högre än föregående år trots sänkning av internräntan från 1,5
procent till 1 procent. Den största ökningen återfinns inom VA-verksamheter som har
drygt 2 miljoner kronor högre kapitalkostnader än för motsvarande period förra året.
Ökningen av personalkostnaderna med 4 procent avser skillnaden i löneläge 2020 kontra
2021. Lönerevisionen resulterade i en ökning av lönerna om 3 procent. Resterande del kan
förklaras av dubbla lönekostnader när vikarier tas in vid korttidssjukfrånvaro.
Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2-14, och samtidigt lön för vikarier. Sjukfrånvaron för
januari var mycket hög, i synnerhet inom städverksamheten, och även om all frånvaro inte
ersatts av vikarier (därav en minskning av den faktiskt arbetade tiden) så har kostnaden för
sjuklön och vikarier varit hög.
Tabell 6: Intäkter och kostnader för perioden januari-mars 2022 jämfört med 2021 (tkr)
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

Resultat

-54 253

-59 080

4 826

-8%

INTÄKTER

320 158

305 757

14 401

5%

85 445

74 494

10 951

15%

6 978

3 064

3 915

128%

Försäljning vara/tjänst

76 242

80 095

-3 853

-5%

Intern resursfördelning

7 341

7 623

-282

-4%

144 152

140 481

3 671

3%

-374 411

-364 837

-9 574

3%

Personal

-72 823

-70 153

-2 670

4%

Köp av tjänst

-17 466

-18 588

1 122

-6%

Köp huvudverksamhet

-44 576

-40 096

-4 480

11%

Förbrukn. mtrl

-30 656

-32 275

1 619

-5%

Lokaler

-71 636

-69 904

-1 732

2%

Avskrivn. internränta

-69 436

-67 564

-1 872

3%

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

-7 727

-7 349

-378

5%

-60 092

-58 909

-1 183

2%
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4.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret innebär en avvikelse mot budget om -21,9 miljoner
kronor. Av den totala prognosen utgörs -23,9 miljoner kronor av skattefinansierade
verksamheter och 2 miljoner kronor av avgiftsfinansierade verksamheter.
Prognosförutsättningarna skapar en hel del osäkerhet avseende effekter av kriget i Ukraina,
ökande kostnader för material och drivmedel samt kvardröjande effekter av pandemin som
påverkar kollektivtrafiken.
Skattefinansierade verksamheter
För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 6,6 miljoner
kronor. Lägre intäkter om 4,7 miljoner kronor är en kvarvarande effekt av det lägre
resandet som pandemin innebar. Det finns stor osäkerhet om hur stor denna effekt blir,
men i prognosen finns en försiktig optimism om att tappet hamnar på endast 20 procent
jämfört med tiden före pandemin, vilket motsvarar medelnivån för riket. Kostnaderna
bedöms överskrida budget på årsnivå med 1,9 miljoner kronor. Dels beror det på att den
ökade trafikeringskostnaden jämfört med tidigare avtal inte kompenserats med ramtillskott
i tillräcklig omfattning samtidigt som den årliga indexuppräkningen av kostnaden beräknas
bli högre än vad som tidigare kalkylerats. Inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar
färdtjänst och sjukresor, bedöms intäkterna bli 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Detta
beror på att resandet med färdtjänst inte beräknas komma upp i nivån med tiden före
pandemin. Kostnaderna för sjukresor prognostiseras att öka med 6 miljoner kronor då
efterfrågan beräknas bli högre med ett ökat antal fordon som nyttjas. Totalt för
kollektivtrafiken prognostiseras ett budgetöverskridande om 13,9 miljoner kronor.
Nya redovisningsriktlinjer för exploateringsverksamheten innebär att kostnader i ökad
omfattning ska belasta driftsbudgeten löpande än föras mot balansräkningen enligt tidigare
riktlinje. Detta innebär att anslagsramen för mark- och trafikavdelningen måste utökas i
motsvarande grad. Beräkningar har gjorts av behovet för 2022 och uppgår till 14,1 miljoner
kronor.
Prognosen för intäkter av markupplåtelser ligger cirka 1 miljoner kronor under budget till
följd av beslut att kostnaderna för bland annat uteserveringar ska vara reducerade under
2022. Det finns en viss oro att trycket på Almedalsveckan är lägre än tidigare år, men det är
för tidigt att säga så prognosen sätts enligt budget. Prognosen omfattar vissa kostnader för
åtgärder till följd av stormskador längs strandpromenaden som inte finns budgeterade.
Förvaltningen kommer söka tilläggsanslag när alla kostnader är framtagna och redovisa
närmare i delårsrapport 2.
Försörjningsverksamheten prognostiserar ett positivt resultat om 3 miljoner kronor. Här
ser man fortsatt hög omsättning inom varuförsörjningen vilket ger ökade intäkter och
ökade kostnader men med ett positivt netto, 3 miljoner kronor. Även hjälpmedelscentralen
prognostiserar ett positivt utfall om 1,5 miljoner kronor samtidigt som portoverksamheten
återigen inte kommer uppnå kostnadstäckning under året där prognosen uppgår till -1,6
miljoner kronor.
Det finns osäkerhet kopplat till fordonsorganisationen som kan komma att påverka utfallet
för året. Marknaden kan inte tillgodose behoven av biogasbilar bland annat till följd av att
de produktionsenheter som finns i Ukraina inte kan levereras till följd av kriget. Detta
påverkar i sin tur hur bilar kan omsättas enligt den princip som fastställts inom Region
Gotland. Prognosen för fordonsorganisationen beräknas ändå bli positiv om 0,5 miljoner
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kronor. Inom gata/väg-verksamheten prognostiseras ett positivt resultat om 0,75 miljoner
kronor till följd av bidragsintäkter som inte var budgeterade och en mild vinter med lägre
kostnader för vinterväghållning. Men även inom den verksamheten finns osäkerheter
kopplat till drivmedels- och materialpriser som måste följas och med högre träffsäkerhet
kan få påverka prognosen vid delår 2.
Avgiftsfinansierade verksamheter
VA-verksamheten prognostiserar en budget i balans för 2022. Dock är prognosen förenad
med en hel del osäkerhet. En högre inflationstakt påverkar kostnadssidan. Det finns en
tydlig påverkan på priset för de kemikalier som används för rening av vatten och avlopp då
viss produktion görs i Ukraina och Ryssland. Det är inte endast risk för ekonomin utan kan
också påverka förmågan att kunna tillverka tjänligt dricksvatten och rena spillvatten innan
det släpps ut i sjöar och hav. Den tillgängliga kvantiteten som vi på Gotland får tillgång till
styrs centralt. Även priset på material ökar. Det finns en utmaning i att anpassa
verksamheten till dessa förutsättningar.
Avfallsverksamheten prognostiserar endast en mindre avvikelse mot budget om -0,3
miljoner kronor, som kopplas till ökade kostnader för den förvaltningsinterna
kundtjänstfunktionen. Även här finns osäkerhet som kan komma att påverka kommande
prognoser. Man ser en ökning av drivmedelskostnaderna där effekterna behöver följas.
Inom linjehamnsverksamheten grundas prognosen på antagandet att trafiken 2022 kommer
vara i nivå med toppnoteringen 2019 och att kryssningstrafiken i den inre delen av hamnen
blir i nivå med 2021 års trafik (ska inte sammanblandas med kryssningstrafiken till
kryssningskajen som hanteras av CMP). Även här påverkas prognosen av osäkerhet som
kan komma att påverka kostnadsläget negativt, men som ännu inte tagits med de siffror
som presenteras här. Sammantaget prognostiseras ett positivt resultat för linjehamnen om
2,5 miljoner kronor.
Resultatet för kryssningskajen prognostiseras till -0,3 miljoner kronor vilket är avsevärt
bättre än tidigare år till följd av lägre internränta, som debiteras för det bokförda värde som
kryssningskajen har.
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Tabell 7: Budget och prognos för intäkter och kostnader 2022 samt utfall 2021 (tkr).
Kontostruktur
Resultat

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-212 579

-234 501

-21 922

-216 480

1 308 380

1 330 331

21 951

1 341 667

394 347

387 151

-7 196

365 851

23 240

24 100

860

23 099

Försäljning vara/tjänst

301 569

330 211

28 642

349 308

Intern resursfördelning

26 052

26 052

0

30 885

563 173

562 817

-356

572 524

-1 520 959

-1 564 832

-43 873

-1 558 147

-317 864

-312 924

4 940

-290 345

-99 131

-108 400

-9 269

-97 857

Köp huvudverksamhet

-195 449

-202 391

-6 942

-206 335

Förbrukn. mtrl

-112 702

-141 268

-28 566

-139 290

Lokaler

-304 984

-307 422

-2 439

-316 260

Avskrivn. internränta

-278 266

-277 450

816

-277 334

-36 147

-35 534

613

-28 560

-176 417

-179 443

-3 026

-202 166

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-212 579

-234 501

-21 922

-216 480

22000 Tekniska nämnden

-1 749

-1 695

54

-1 488

22001 Förvaltningsledning

3 260

3 466

206

268

-6 769

-6 769

0

-4 411

-53 127

-51 877

1 250

-46 679

0

4

4

-4 438

-13 029

-13 029

0

-6 767

-5 387

-3 132

2 255

-4 303

-135 778

-164 215

-28 437

-144 559

22008 Avfallsavdelning

0

-253

-253

-6 489

22009 Försörjningsavdelning

0

3 000

3 000

2 386

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 8: Budget och prognos per avdelning 2022 (tkr).

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning
22005 Fastighetsavdelning
22006 Hamnavdelning
22007 Mark o trafikavdelningen

4.4 Investeringar

Av 2022 års totala investeringsbudget om 840,7 miljoner kronor avser 110,1 miljoner
kronor exploateringsverksamhet. Budgeten för de omsättningstillgångar som skapas inom
exploateringsverksamheten är ännu inte justerad efter införandet av nya
redovisningsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att kostnader i exploateringsprojektens tidiga
faser avseende personal, utredningar och dylikt istället ska redovisas löpande som
driftsutgift, vilket i sin tur innebär att behovet av budgetmedel för iordningsställande av
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mark inför försäljning blir mindre. Prognosen för utgifter för iordningställande av mark
och infrastruktur inom ramen för exploateringsverksamheten under året beräknas uppgå till
1,2 miljoner kronor. Därutöver kommer investeringar i infrastruktur om 31,2 miljoner
kronor.
Budgeten för förvaltningens resterande investeringsverksamhet uppgår till totalt 730,6
miljoner kronor. Av dessa medel utgör 285,8 miljoner budget 2022 och resterande del,
444,8 miljoner kronor, avser oförbrukade budgetmedel från tidigare år, så kallad
kompletteringsbudget. 191,3 miljoner kronor av kompletteringsbudgeten avser de projekt
som drivs från förvaltningens projektavdelning på beställning från andra förvaltningar.
Kompletteringsbudget för VA-investeringar uppgår till 124 miljoner och här återfinns
fleråriga projekt för ledningsutbyggnad och vattenverk.
Utbetalningsprognosen för investeringar 2023 uppgår till 490,7 miljoner kronor. Av dessa
utgör 176,0 miljoner kronor projekt som beställts från andra förvaltningar. Det projekt som
kommer innebära störst investeringsutgift under året är uppförandet av moduler vid Visby
lasarett 70 miljoner kronor följt av projektet för nya Alléskolan 20 miljoner kronor. Andra
projekt som ianspråktar högre belopp under 2022 är Tingsbrogården (14 miljoner kronor),
nytt LSS-boende i Visby (15,4 miljoner kronor), ny reception Grönsiskan 11,4 miljoner
kronor) samt etapp 3 på Korpen i Visby (10 miljoner kronor). Prognos för somliga projekt
som startats men där budget ännu inte förts över från beställande förvaltning gör att det ser
ut som om budget överskrids men så är inte fallet i praktiken. Projektavdelningen driver ett
flertal projekt på uppdrag av VA-avdelningen. Dessa projekt redovisas sammanslaget med
övriga VA-projekt.
Ett par större projekt som avslutas under första halvan av 2022 är renoveringen av
Hemsebadet och nytt korttidsboende i Visby. Projekten har kunnat fullföljas inom
fastställd budget och tidplan. Projektet för nytt badhus i Visby har startats. Projektplan och
direktiv klart och nu ska en prekvalificering göras för att få fram vilka som sen kan få
lämna anbud för en totalentreprenad med partnering1.
Inom VA-verksamheten finns omfattande behov av såväl ny- som reinvesteringar. Det är
ett ständigt pågående arbete att balansera behoven mot tillgängliga resurser inom ramen för
en långsiktigt hållbar VA-taxa. Flera investeringsprojekt löper över flera år och inleds med
ett omfattande projekteringsarbete där inte minst markfrågor är ett tidskrävande arbete.
Inga projekt startas utan att hela projektets finansiering är säkrad. Detta tillsammans med
tidsförskjutningar i redan startade projekt leder till att kompletteringsbudgeten ofta är en
stor andel av den totala investeringsbudgeten för VA. Arbetet sker enligt VA-planen men
måste ibland planeras om då andra behov måste gå före.
Inom fastighetsförvaltningen bedöms huvuddelen av investeringsmedlen förbrukas under
2022.
Inom hamnverksamheten pågår projektering och upphandling för anpassning av färjeläge 7
där färdigställande beräknas ske under 2023. Tidplanen för de bägge muddringsprojekten
blir förskjuten till 2023 då muddringsperioden löper från oktober till mars.

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där byggherren, konsulterna, entreprenörerna
och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

1
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Investeringsprojekten inom mark-, stadsmiljö samt gator och vägar går enligt plan. Ett par
projekt som skjutits något på framtiden är anslutning till flygplatsen och ombyggnad
Visborgsgatan/Gutevägen.
Under en tid har avfallsverksamheten investerat för att utveckla Slite deponi. Ny
sorteringsyta är färdigställd. Nästa del av projektet avser deponiceller som pausats för att
ytterligare utredning krävs. Det finns stora behov av att nyanskaffa fordon till
avfallsverksamheten. Leveranstiderna för nya fordon överstiger för närvarande två år så nu
pågår översyn om de äldsta fordonen istället kan ersättas med begagnade.
Tabell 8: Budget, utfall och prognos för investeringar 2022 (tkr).
Verksamhet/ansvarig
avdelning

Budget 2022

Utfall mars
2022

Prognos 2022

Projektavdelningen

196 070

18 743

176 037

Fastighetsförvaltning

104 356

3 163

98 005

71 357

1 234

42 866

Mark, trafik, gator & vägar
Kollektivtrafik
Hamnen
Övrigt skattefinansierat
VA
Avfall
Totalt

5 758

20

3 000

58 010

1 566

36 985

5 175

0

5 375

249 760

18 624

125 141

40 130

1 125

3 334

730 616

44 476

490 743

Tabell 9: Budget, utfall och prognos för investeringar och iordningställande av mark inom exploateringsverksamhet
2022 (tkr).
Projekttyp

Budget 2022

Utfall mars
2022

Prognos 2022

Investeringar i infrastruktur

36 441

2 840

31 208

Utgift för iordningsställande av mark
(omsättningstillgång)

73 671

231

1 183

110 112

3 071

32 391

Totalt

Tabell 9: Budget, utfall och prognos för investerings- och exploateringsprojekt 2022 (tkr).
Projektstruktur

Investeringsprojekt
10407 Gråboskolan anpassn kök

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-840 728

-47 547.4

-793 180.6

-523 134

-454 790

-449

-449.0

10408 Södervärnssk anp kök

-5 605

-4 118.1

-1 486.9

-1 500

-4 105

10411 Terra Novask anp kök

-9 179

-7.2

-9 171.8

-400

-8 779

10422 Meröppet bibliotek

104

104.0

10423 Ankaret 1 o 5 renovering

545

545.0

10424 Grönsiskan ny reception

-13 929

-2 761.1

-11 167.9

-11 400

-2 529

10427 Hemsebadet renovering

-5 463

-3 258.4

-2 204.6

-3 025

-2 438

10428 Lasarettet omb gas redund

-17

-12.1

-4.9

10429 Korpen nytt kortidsboende

-12 167

-2 542.7

-9 624.3

-9 600

-2 567
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-1 190

-356.3

-833.7

-20 000

-60 000

-14 688

-97.8

-14 590.2

-600

-14 088

10433 Korpen 1 2 3

-568

-25.8

-542.2

-568

0

10436 Elkraft Södervärnskolan

-850

-233.9

-616.1

-600

-250

-1 082

-234.1

-847.9

-700

-382

-16 246

-3 407.3

-12 838.7

-14 000

-2 246

-5 936

-381.1

-5 554.9

-15 400

-14 600

-16 200

-34.3

-16 165.7

-150

-16 050

1 161

-103.5

1 264.5

-10 000

-2 500

57

-99.2

156.2

-7 000

-26 000

10444 Kallbadh Visby ny brygga

-2 584

-9.8

-2 574.2

-2 584

0

10445 Lekplats Roma

-2 183

-15.3

-2 167.7

-2 183

10446 Tandteknikerlab lokalanp

-2 169

-239.8

-1 929.2

-2 100

-69

10447 Visby lasarett uppf modul

-84 632

-238.8

-84 393.2

-70 000

-14 632

10448 Nybyggn omklädningsrum

-1 800

-76.6

-1 723.4

-227

-1 573

10449 Lasarettet lokalanp läkem

-1 000

-1 000.0

-1 000

10438 Visby Skelettröntgen
10439 Tingsbrogården
10440 LSS-boende i Visby
10441 Högbyskolan omb skolkök
10442 Visby Korpen 5 E3
10443 Väskinde ny Förskola

10450 Solbergabadet nybyggnad

-27.3

27.3

-1 000

0

10451 Lasarettet kallelsesystem

-25.4

25.4

-2 000

-6 000

10503 Sävehuset under garantiti

-0.6

0.6

10577 Abborren ny reservkraft

2 689

2 689.0

11025 Solrosen 07 verksanp kök

-1 509

-1 509.0

-1 509

11033 Strandgärdet kök anpassn

-694

-694.0

-694

11038 Mottagningskök

-1 475

-1 475.0

-1 475

11047 Väduren 02 verksanp

-6 724

-28.5

-6 695.5

-5 000

-43.8

43.8

-11.7

-988.3

-238.6

238.6

11064 Lasarettet kallelsesystem
11067 Lasarettet verksanp MTA

-1 000

11069 Lasarettet OP-sal avfuktn
11200 Ventilationsåtgärder

-33 415

11261 Blå huset PU vent

-33 415.0
-74.3

-1 510

-1 510.0

11406 Offentliga toaletter

-3 569

-3 569.0

11580 Hamnkontoret ombyggnad

-2 314

-2 314.0

11589 Reservkraftsuttag MSB

-1 433

-1 433.0

11590 Södervärn etablering pav

-3 527

11800 Fastighetsansv/PU Invest

-49 875

11844 Korpen 04 brandlarm

-33 415

74.3

11364 Re invester biobränsleanl

-1 506.7

-1 000

-1 510

-2 020.3

-3 527

-49 875.0

-49 875

-1.0

1.0

11859 Terra Novask brandlarm

-94.6

94.6

11863 Klinteskolan 02 inv uh

-67.6

67.6
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Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

11866 WG Fordon inv uh

-38.3

38.3

11876 Bingeby 1:1 Inv PU

-394.7

394.7

11883 Rävhagen ny konstgräspl

-9.1

9.1

11886 Strands 1:144 sanering lg

-141.0

141.0

11887 Högbyskolan 02 övervån

-130.0

130.0

11891 Lasarett Ortoped etapp 2

-343.2

343.2

11892 Högbyskolan 02 PU etapp 4

-16.7

16.7

11894 Solrosen 02 renov ytskikt

-12.5

12.5

11896 Trafiken 1 Renov yttertak

-10.4

10.4

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

12000 Ospec gator o vägar

-102

-102.0

-102

12001 Beläggningsprogram

-12 625

-12 625.0

-12 625

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

-925

-925.0

-925

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

-4 800

-4 296.0

-4 500

12036 Lätt avhjälpta hinder

-1 630

-1 630.0

-1 630

12040 Säkra skolvägar

-2 938

-2 877.0

-2 938

0

12047 Cykelplan Visby

-4 388

-4 388.0

-2 000

-2 388

-491

-491.0

-491

12049 Innerstutv gata torg park
12055 Utveckling serviceorter

-504.0
-61.0

-300

-5 538

-43.5

-5 494.5

-4 000

-1 538

-20 720

-91.3

-20 628.7

-1 500

-19 220

-3 000

-3 000.0

-500

-2 500

12071 Klintehamn 2030

-400

-400.0

-400

12072 Parkering

-200

-200.0

-200

12100 Belysning reinvestering

-371

-371.0

-371

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

-693

-693.0

-200

-4 000

-4 000.0

12065 Anslutn Flygplatsen
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen

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

-184

0.0

-4.3

-179.7

-1 770

-1 770.0

-273

-273.0

-5

12178 Expl Park Yttre A7 et 3

-16 523

-87.4

-16 435.6

-1 000

12179 Expl Gata Yttre A7 et 3

-2 715

-21.7

-2 693.3

-1 500

12181 Expl Kv Bläckfisken gata

-704

-704.0

12182 Expl Kv Bläckfisk GC-väg

-778

-778.0

12183 Expl Kv Brodösen Gata/GC

-1 741

12185 Expl Parkering Korpralen2

30

12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,

579

-1.2

-1 739.8

-493

-778
-1

30.0
-160.7

739.7

-1 500

-800

12190 Expl Vägar Visborg

-879.7

879.7

-12 000

-88 850

12191 Expl GC-vägar Visborg

-795.0

795.0

-10 000

-5 000

-278.5

-558.5

-837

12200 Ospec objekt park

-837
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Projektstruktur

12201 Trädplan

Delårsrapport 1 2022

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-300

12208 Vy Almedalen scen

-3 000

12209 Lekutrustning

-6 594

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-300.0

-300

-3 000.0

-500

-6 337.9

-6 549

-998

-998.0

-998

12256 Toalett Tallunden

-1 500

-1 500.0

-1 500

12363 Expl Dubb mark Visby

-1 746

-1 746.0

12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj

-2 005

-2 005.0

12253 Bad&besökpl uppr&förändr

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

948

-256.1

-4.8

-2 500

952.8

-1 105

-1 105.0

12370 Expl VA Brodösen Terra No

-830

-830.0

12371 Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy

-1 000

-1 000.0

12372 Expl VA Bläckfisken

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

2 278

-3.5

2 281.5

12376 Expl VA Kv Brodösen

-3 209

-1.8

-3 207.2

-2

12378 Expl VA Stadsutv Visborg

-1 000

-879.7

-120.3

-5 000

-32 450

12400 Ledningsutb ospec

-8 150

-582.8

-7 567.2

-5 000

-3 150

-30.6

30.6

-50

-494

-206.9

-287.1

-400

-10 062

-578.7

-9 483.3

-7 500

12457 VA-ledn Katthammarsvik re
12458 Öja Olovs 2:1 Expl Utb VA
12461 Testbädd Storsudret
12463 Norra Linan ledningsbyggn

-2 500

-2 500.0

12464 Visby råvattenledning

-5 000

-5 000.0

-25 000

-25 000.0

-100

-100.0

-100

12465 Alva-Stånga vattenledn ny
12467 VA Innovation
12468 Stånga Strömma

-2 562

-5 000

-5 264

-31.0

-5 233.0

-100

-56

-9.3

-46.7

-10

12476 AMV Omb lokal

-2.5

2.5

-800

12516 Lickershamn VattenReserv

-8.9

8.9

-1 249.4

1 249.4

-1 000

-113.8

-2 350.2

-1 500

-964

12472 Åminne vattenledning

12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV
12525 Vattenskydd VA-plan

-2 464

12582 Nybyggn Lärbro vattenverk

-4 000

-4 000.0

12584 Visby VV o Tingstäde

-37 598

-43.6

-37 554.4

-1 000

-36 598

12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1

-52 762

-5 532.4

-47 229.6

-38 000

-5 238

12586 Garda-Ljugarn vattlednin

-21 060

-749.4

-20 310.6

-4 500

-16 560

-446.0

-446

84.5

-600

-500.0

-500

12589 Visby vattenkiosk

-446

12590 Slite vattenkiosk

-500

12591 Fårösund vattenkiosk

-500

12592 Cypressg ny/oml +brdpost

-584.5

76

-79.3

155.3

-80

12593 Västergarn-Tofta ö-förled

-15 000

-58.5

-14 941.5

-5 000

-10 000

12624 Fårösund ARV AM förbättr

-6 458

-18.8

-6 439.2

-6 100

-358
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Projektstruktur

12655 Klintehamn avl ren verk

Delårsrapport 1 2022

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-166

Avvikelse
budget
2022

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-166.0

12657 Katthammarsvik ARV

124

124.0

-75

12661 Dagvatten utredning

-540

-540.0

-540

12702 Slite deponi

-829

-829.0

-829

-21 748

-21 748.0

-300

-494.9

-705

-1 300.0

-200

12703 Återvinningscentraler
12709 Utbyte av container
12732 Avfallsplan
12734 Slite deponi sorteringsyt
12735 Slite deponi celler

-705

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-210.1

-1 300
-524

-366.7

-157.3

-150

-13 336

-547.7

-12 788.3

-750

-400
-300
0

12736 Våg för massahantering

-400

-400.0

-400

12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.

-5 280

-5 280.0

-3 280

12808 VBY Omb. Hamnterminal

-1 706

-1 706.0

-1 706

12812 Rep spont kajanläggningar

-2 412

-1 565.5

-846.4

-2 412

12836 VBY Elanslutning fartyg

-6 521

-0.9

-6 520.1

-6 521

12839 VBY Rensmuddring hamn

-3 000

-3 000.0

-1 500

12840 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

-250

12841 Anpassning färjeläge nr 7

-30 000

-30 000.0

-15 000

-15 000

12850 Förbättring övriga hamnar

-2 575

-2 575.0

-2 000

-575

12871 Rensmuddring Ronehamn

-4 450

-4 450.0

-2 500

-1 950

12872 Klintehamn logistikytor

-1 566

-1 566.0

-1 566

12874 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

-250

13000 Reinvestering i VA-anlägg

-23 795

-23 795.0

-23 795

13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut

-599.7

599.7

-16.8

16.8

-340.0

340.0

13042 VA anl rondering IT mm

-45.9

45.9

13044 Ljugarn ARV utloppsledn

-5.6

5.6

-118.6

118.6

-83.8

83.8

13007 Reinv Alva tornet
13041 Omb Roma VV

13050 Radiokommunikation
13051 Skyltplan VA
13053 Reinv Tofta pstn infiltra

-27.4

27.4

14000 Förvärv/ kommande försälj

-510.5

510.5

14040 Försäljning Fastighet

-216.5

216.5

15000 Ombyggnad vattenverk
15009 Scada system kommunikatio

-4 811

-4 811.0
-601.3

601.3

-1.0

1.0

15029 Automatisk mätn va-nivåer

-168.1

168.1

15034 Langeshage VV UV-installt

-2.5

2.5

15039 Mejeriet VV pumpstn styrn

-11.0

11.0

15017 Pilotproj/filter anjonbyt

-2 000

-1 500

-4 811
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Delårsrapport 1 2022

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2022

15047 Arb miljöåtg, utrust, mm

-802.1

802.1

15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m

-109.3

109.3

-64.4

64.4

-165.7

165.7

-50.1

50.1

15051 Avläsn mät VA Infrastrukt
15054 Tofta VV (reserv)
15056 Herrvik VV omb 3 steg+mem
16000 Omb avloppsreningsverk

-5 176

-5 176.0

16001 Pump, mask mm över basbel

-80.0

80.0

16009 Slite ARV - Reservkraft

-74.2

74.2

-7.3

7.3

16014 Svavelväte

-27.1

27.1

16015 Dammar avlopp underhåll

-41.3

41.3

16012 Klintehamn ARV kompl åtg

17000 Sanering VA-ledn nät

-13 563

17017 San Visby Norderväg

-13 563.0
-35.0

35.0

17063 San Visby Brunnsg 21-27

-270.4

270.4

17073 San Klintehamn Ekvägen

-1 835.0

1 835.0

-68.7

68.7

17076 San Katth-vik Hallvidev

-343.5

343.5

17077 San Katth-vik Tillysväg

-415.8

415.8

17078 San Katth-vik Gutenviksv

-959.0

959.0

17080 San Ljugarn Burgsviksv-St

-49.2

49.2

17082 San Havdhem St Allmungs

-73.9

73.9

17083 San Stånga Strömm

-11.0

11.0

17084 San Havdhem Storaväg 8-6

-3.0

3.0

17089 San Havdhem Luzern/St:a v

-215.8

215.8

17090 San Hemse Djupdalskvior D

-113.4

113.4

17093 San Havdhem Storav10-26

-104.3

104.3

17094 San Hemse Hagagat 25

-13.8

13.8

17096 San Vy släppbrunn/ledn Le

-58.6

58.6

-2.9

2.9

17075 San Katth-vik JakobsHäggs

17098 San Visby Endreväg 45

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-5 176

-13 563

22001 Investeringspott Ledning

-300

-300.0

-300

22003 Möbler Visborg

-200

-200.0

-200

22005 Städmaskiner

-250

-250.0

-450

22600 Maskiner o Fordon

-4 425

-4 425.0

-4 425

22601 Maskiner o Fordon, VA

-4 495

-4 495.0

-4 495

22602 Maskiner o Fordon, Avfall

-1 288

-1 288.0

22709 utveckling Visby

-1 861

-1 861.0

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

-1 541

-1 541.0

-644

-897

22711 Utv serviceorter inkl hpl

-2 356

-2 335.8

-2 356

0

-20.2

-1 661
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80001 Expl kv Kaptenen Art 1:33
80009 Expl Y;e A7 et1 Rivning

Delårsrapport 1 2022

Budget
2022

Utfall 2022
Jan- Mar

-400

Avvikelse
budget
2022

2

2.0
-40.0

-6

-6.0

-883

-883.0

80016 Expl Y;e A7 Övr et 2+3

659

659.0

80017 Expl Y;e A7 Detaljpl et 2

52

52.0

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

80020 Expl Stadsutveckl Visborg

-43 395

-36.5

-43 358.5

80021 Expl N:a Regementsområdet

-3 124

0.0

-3 124.0

80100 Expl Järnvägen 4

-5 058

-19.0

-5 039.0

-873

-11.7

-861.3

80101 Expl Brodösen Terra Nova

-8 500

-62

80102 Exploatering Bläckfisken

141

141.0

80103 Expl Detaljplan mm genere

253

253.0

-609

-609.0

-93

2 468.4

-500

80104 Expl Övrigt generellt
80107 Expl Järnvägen 3

2 455

-13.4

80112 Kopparslagaren TN

-5 072

-5 072.0

80115 Industrimark

-2 000

-2 000.0

80116 Gråbo 1:3

-9 503

-9 503.0

80118 Oddvalds Klinte

-2 947

-2 947.0

80119 Talgoxen Hemse

-1 652

80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)
80122 Expl Annelund

-28.3

-419
-1 252

Aktuell
prognos
2023
Inmatning

-400.0

-40

80013 Expl Y;e A7 Sanering et 2

Aktuell
prognos
2022
Inmatning

-1 623.7

-3 000

-28

-419.0
-122.3

-1 129.7

-2 200
-500

-752
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Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten under första kvartalet, dels
när det gäller regler kring att stanna hemma och dels när det gäller det
tillsynsarbete som ska utföras.
Ärendeinströmningen är fortsatt hög, framför allt på enhet Bygg. Medarbetare
från fler enheter arbetar med och/eller bidrar med sakkunskap till
översiktsplanen för Gotland, vilket tar tid från det ordinarie arbetet.
Det pågår flera projekt på förvaltningen, bland annat pågår projekten som
handlar om "Bättre vatten i din brunn" på enhet Miljö- och hälsoskydd.
Implementeringen av resultatet från det avslutade DiSa-projektet fortsätter,
samt projekt sprunget ur DiSa såsom Digital dialog och Hållbara kartan.
Arbetsmiljön har påverkats av pandemin som pågått under lång tid, både
positivt och negativ. Viktigt nu är att ta vara på det goda och hitta en balans
med exempelvis hemarbete-distansarbete och digitala möten.
Alla enheter, förutom Stadsarkitektenhet, har genomfört eller påbörjat
rekryteringar under första kvartalet. Som ett sätt att möta utmaningen med
kompetensförsörjning och attrahera fler att söka till förvaltningens
svårrekryterade yrken, på kort och lång sikt, arbetar förvaltningen aktivt och
strategiskt med breddad rekrytering.
Under det första kvartalet har flera enheter haft en ökad sjukfrånvaro som kan
kopplas till pandemin.
Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med Delårsrapport
1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen, ekonomichef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Ingemar Lundkvist (M) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.

Digital justering

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1
Skickas till

registrator-rs@gotland.se
ekonomiostyrning@gotland.se
Ärende nummer; RS 2022/5

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

RAPPORT

Delårsrapport 1, 2022

Miljö- och byggnämnden

Fastställd av miljö- och byggnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2022-04-13
Gäller 2022
Ärendenr Rapportering 2022
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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1, 2022

Skriva Delårsrapport 1
Innehåll

1 Sammanfattning ................................................................................................ 1
2 Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................... 1
3 Väsentliga personalförhållanden ....................................................................... 2
3.1 Personalvolym .................................................................................................................. 3
3.2 Sjukfrånvaro ..................................................................................................................... 3

4 Ekonomisk uppföljning ...................................................................................... 4
4.1 Periodens resultat ............................................................................................................. 4
4.2 Nettokostnadsutveckling .................................................................................................... 5
4.3 Årsprognos ....................................................................................................................... 6
4.4 Investeringar .................................................................................................................... 8

1 Sammanfattning
Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten under första kvartalet, dels när det gäller
regler kring att stanna hemma och dels när det gäller det tillsynsarbete som ska utföras.
Ärendeinströmningen är fortsatt hög, framför allt på enhet Bygg. Medarbetare från fler
enheter arbetar med och/eller bidrar med sakkunskap till översiktsplanen för Gotland,
vilket tar tid från det ordinarie arbetet.
Det pågår flera projekt på förvaltningen, bland annat pågår projekten som handlar om
"Bättre vatten i din brunn" på enhet Miljö- och hälsoskydd. Implementeringen av resultatet
från det avslutade DiSa-projektet fortsätter, samt projekt sprunget ur DiSa såsom Digital
dialog och Hållbara kartan.
Arbetsmiljön har påverkats av pandemin som pågått under lång tid, både positivt och
negativ. Viktigt nu är att ta vara på det goda och hitta en balans med exempelvis
hemarbete-distansarbete och digitala möten.
Alla enheter, förutom Stadsarkitektenhet, har genomfört eller påbörjat rekryteringar under
första kvartalet. Som ett sätt att möta utmaningen med kompetensförsörjning och attrahera
fler att söka till förvaltningens svårrekryterade yrken, på kort och lång sikt, arbetar
förvaltningen aktivt och strategiskt med breddad rekrytering.
Under det första kvartalet har flera enheter haft en ökad sjukfrånvaro som kan kopplas till
pandemin.
Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med Delårsrapport 1 är ett
underskott på 3,3 mnkr år 2022.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Stadsarkitektenheten genomförde förändringar under slutet av 2021. Förändringarna var
bland annat att tjänsten som världsarvsamordnare tillsattes efter att ha varit vakant.
Tjänsten flyttades från regionstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
1
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Världsarvssamordnaren arbetar framförallt med implementeringen av handlingsplanen
kopplad till Strategi- och handlingsplan för Världsarvet 2020-2030. Enhetens huvudsakliga
uppgift är att bistå övriga enheter och förvaltningar, miljö- och byggnämnden samt
regionstyrelsen med kunskap och rådgivning inom områdena arkitektur, kulturvärden i den
byggda miljön samt plan- och bygglagen.
Ärendeinströmningen på enhet Bygg fortsätter att öka. De första månaderna av 2022 pekar
på en ytterligare ökning jämfört med 2021 med tio procent, vilket medför en mycket hög
arbetsbelastning på enheten. På grund av en hög ärendeinströmning och en eftersläpning
av ärenden från förra året, ser det ut som att intäktsbortfallet blir fortsatt stort gällande
bygglov även under 2022.
På enhet Plan påverkas vissa medarbetare fortfarande av arbetet med den nya
översiktsplanen för Gotland. Översiktsplanen är ute på samråd och ett flertal dialogmöten
har genomförts. En arbetsinsats som kommer att påverka enhet Plan framåt är arbetet med
en miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen.
Den stora mängden bygglovsärenden förväntas även att påverka enhet Geografisk
information, då motsvarande ärendeinströmning kan väntas inkomma på enheten lite
längre fram under året. Hittills under 2022 har det dock inte inkommit någon stor mängd
ärenden.
Pandemin fortsätter att medföra extra kostnader och förlorade intäkter för enhet Livsmedel
och alkoholtillstånd. Skyddsåtgärder och fokus på en säker arbetsmiljö drar ned tempot i
kontrollerna. En uppskattning är att enheten förlorar intäkter motsvarande 1 mnkr
beräknat på helåret. Smittspridningsläge och vaccinationsnivå kommer att avgöra i vilken
omfattning tempot kan öka gällande livsmedelskontroller och därmed intäkterna.
Tillståndsmyndigheten omfattas av stödpaketet till näringslivet vilket medför att på
utbildningen i ansvarsfull alkoholservering är kostnadsfri för företagen samt att endast
halva tillsynsavgiften faktureras under 2022. Detta ger ett intäktsbortfall på cirka 1,2 mnkr.
Enhet Miljö- och hälsoskydds verksamhet påverkades också av pandemin under det första
kvartalet och möjligheten att göra fysiska inspektioner har varit begränsat. Planering av
aktiviteter har genomförts som tillsynsinsatser gällande musikbuller inför sommarsäsongen,
projekt för avfallsflöden inom byggbranschen har planerats med mera. Den höga
ärendeinströmningen ger mer arbete på enhet Miljö- och hälsoskydd eftersom interna
samråd och remisshantering ökar. Vattenteamet genomför under 2021-2022 projekten med
samlingsnamnet "Bättre vatten i din brunn", som är delfinansierade av Hav- och
vattenmyndigheten och syftar till en säkrare hantering av vattenfrågan inom nämndens
ansvarsområde. Delar av miljöteamet kommer att vara med och färdigställa
miljökonsekvensbeskrivningen i översiktsplanen för Gotland.
3 Väsentliga personalförhållanden
Alla enheter, förutom Stadsarkitektenhet, har genomfört eller påbörjat rekryteringar under
första kvartalet. Det är ersättnings- och nyrekryteringar samt sommarvikarier.
Som ett sätt att möta utmaningen med kompetensförsörjning och attrahera fler att söka till
förvaltningens svårrekryterade yrken, på kort och lång sikt, arbetar förvaltningen aktivt och
strategiskt med breddad rekrytering. Det innebär bland annat att planering och aktiviteter
påbörjats för att ta emot praoelever, studenter, trainees och praktikanter inom
tekniksprånget. Flera av insatserna samordnas med teknikförvaltningen.
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3.1 Personalvolym

Inom förvaltningen pågår flera rekryteringar, framförallt inom enhet Bygg och enhet Plan
för att möta den fortsatt ökande inströmning av ärenden. Rekryteringarna avser både
ersättnings- och nyrekryteringar.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
21000 Miljö- och byggnämnden

Förändring

93

92

1

2100010 Förvaltningsstöd

6

8

-2

2100020 Stadsarkitekt

4

4

0

2100030 Bygglov

30

28

2

2100040 Plan

11

10

1

2100050 GIS

9

10

-1

2100060 Livsmedel & Alkohol

10

10

0

2100070 Miljöskydd

22

20

2

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

120

3

119

3

Tillsvidare

109

0

108

0

11

3

11

3

Tidsbegränsad

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

3.2 Sjukfrånvaro

Under det första kvartalet har flera enheter haft en ökad sjukfrånvaro som kan kopplas till
pandemin.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Feb 2022
Feb 2021

Förändring %
enheter

Alla

4.79%

2.52%

2.27%

Kvinna

4.91%

2.64%

2.26%

Man

4.66%

2.38%

2.28%

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Första kvartalet 2022 visar ett underskott med 335 tkr.
Intäkterna är 1 420 tkr under budgeterad nivå för perioden och kostnaderna ger ett
överskott med 1 085 tkr.
Detta kan kopplas till färre antal genomförda tillsyner för Alkohol och livsmedel samt
Miljö- och hälsoskydd, arbetet med översiktsplaner som medför lägre intäkter för
detaljplaner, färre antal debiterbara ärenden för Geografisk information samt lägre intäkter
gällande bygglov. Intäkterna för stadsbidrag är däremot över budgeterad nivå vilket beror
på att medel förts över från föregående år gällande energirådgivning. Dessa uppgår till 850
tkr.
Lägre kostnader beror framför allt på köp av tjänster som bland annat är servicetjänster,
administrativa tjänster, konsulter samt intern fakturering mellan enheterna.
Enheterna Bygg, Plan, Geografisk information och Livsmedel och alkohol har de största
underskotten och det är de lägre intäkterna som bidrar till detta.
På enhet Bygg fortsätter antalet inkomna ärenden att öka. Detta försvårar att hålla den
lagstadgade tio veckors gräns som gäller innan reducering av bygglovsavgifterna sker med
20 procent per vecka.
Enhet Plans intäkter är långt under budget. Utfallet har påverkats av att flera medarbetare
har fått lägga mycket tid på arbetet med översiktsplanen för Gotland. Hittills har det
kommit in fler planansökningar än normalt, vilket innebär ökad arbetsbelastning då det
finns ett lagkrav för handläggningstid på fyra månader. Två planuppdrag har antagits hittills
under året. Enheten ser över plankostnadsavtalen och rutinen för att fakturera pågående
planarbeten.
Ärendeinströmningen på enhet Geografisk information var mycket låg under perioden och
därmed har intäkter från avgiftsbelagda produkter uteblivit. Det ökade antalet ärenden på
enhet Bygg kommer generera ökade ärende på enhet Geografisk information.
På enhet Livsmedel och alkohol sker den årliga faktureringen för tillsynen av
serveringstillstånd under hösten med cirka 2 100 tkr. Detta innebär att intäkterna ligger
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cirka 500 tkr lägre för perioden. Livsmedelskontrollerna är färre än förväntat och det beror
på hög smittspridning under inledningen av året. Intäktsbortfallet beräknas till cirka 250
tkr, vilket syns i prognosen för året.
Enhet Miljö- och hälsoskydds intäkter är delvis lägre än budgeterat, vilket kan kopplas till
att årets första månader var begränsade av restriktioner. Dessutom är de årliga
tillsynsavgifterna inte utskickade. Inom lantbruk har regionstyrelsen fattat ett
inriktningsbeslut om att efterskänka alla avgifter som är riktade till lantbruksnäringen. Detta
ärende behandlas av miljö- och byggnämnden på nämndsammanträdet i april.
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

Resultat

-8 389

-8 724

-335

-6 785

INTÄKTER

18 600

17 180

-1 420

18 626

Taxor och Avgifter

13 566

10 958

-2 608

11 735

Statsbidrag

370

2 279

1 909

2 054

Försäljning vara/tjänst

312

1

-311

608

Intern resursfördelning

4 352

3 942

-410

4 228

KOSTNADER

-26 989

-25 904

1 085

-25 410

Personal

-17 857

-17 924

-67

-17 154

-2 201

-1 211

990

-1 961

-69

-87

-18

-109

-1 804

-1 812

-8

-1 759

-221

-216

6

-221

-3 886

-3 929

-43

-3 647

-950

-724

226

-558

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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är 29 procent högre jämfört med
samma period 2021.
Intäkterna är 8 procent lägre än för samma period 2021. Det är framför allt taxor och
avgifter (-7%) och försäljning vara/tjänst (-100%) som är intern fakturering mellan
enheterna.
Kostnaderna har totalt ökat med 2 procent under 2022 jämfört med 2021.
Personalkostnaderna har ökat med 4 procent jämfört mot 2021. Köp av tjänster har sjunkit
med 38 procent vilket till stor del beror på intern fakturering mellan enheterna. Framför allt
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mellan enhet Bygg och enhet Miljö och hälsoskydd. Övriga kostnader är 30 procent högre
än 2021 dock är övriga kostnader en relativt liten del av den totala kostnadsbudgeten.
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

Resultat

-8 724

-6 785

-1 939

29%

INTÄKTER

17 180

18 626

-1 446

-8%

Taxor och Avgifter

10 958

11 735

-777

-7%

2 279

2 054

225

11%

Försäljning vara/tjänst

1

608

-608

-100%

Intern resursfördelning

3 942

4 228

-286

-7%

KOSTNADER

-25 904

-25 410

-493

2%

Personal

-17 924

-17 154

-770

4%

-1 211

-1 961

750

-38%

-87

-109

23

-21%

-1 812

-1 759

-53

3%

-216

-221

5

-2%

-3 929

-3 647

-282

8%

-724

-558

-166

30%

Statsbidrag

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. 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.

4.3 Årsprognos

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget om -3,3 mnkr. Förutsättningar att göra en
säker prognos försvåras ytterligare än vad som beskrivits tidigare med kvardröjande
effekter av pandemin, kriget i Ukraina samt ökade kostnader för material och drivmedel.
Stadsarkitektenheten gör bedömningen att budgeten hålls under förutsättning att ett tillägg
på 200 tkr för innevarande budgetår tillkommer.
På enhet Bygg kommer bygglovsintäkterna att vara lägre än budgeterat eftersom en
avgiftsreduktion sker när beslut inte kan fattas inom tio veckor. Det överskott på bidrag
som redovisas har enheten för avsikt att arbeta upp under året. Gällande personalkostnader
prognostiseras ett underskott eftersom rekrytering av nya medarbetare pågår. Behovet av
personal beror på det ökade ärendeinflödet. Ansökan om tilläggsanslag för det ökade
personalbehovet kommer att lämnas in redan för 2022.
Det är svårigheter att lägga en säker årsprognos för enhet Plan. Årsprognosen för intäkter
har sänkts med 500 000 kr, då enheten har flertalet nya medarbetare som behöver
introduceras i planarbetet innan de kan bidra till intäkterna.

6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1, 2022

På enhet Geografisk information finns det inga tecken på att resultatet vid årets slut
kommer att skilja sig nämnvärt mot lagd budget.
Det prognostiserade resultatet för enhet Livsmedel och alkohol är mycket svårt att åtgärda.
En säker arbetsmiljö för livsmedelsinspektörerna och en lyhördhet för verksamheterna är
överordnat den takt på livsmedelskontroller som kontrollplanen och budget kräver.
Uppdraget enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger
arbetsuppgifter och kostnader som inte kan avgiftsbeläggas. Politiska beslut inom Region
Gotland som ger intäktsbortfall påverka också enheten. Enheten har en
självfinansieringsgrad som i normala fall ligger på närmare 70 procent och team alkohol har
en självfinansieringsgrad på 100 procent.
Årsprognosen för enhet Miljö- och hälsoskydd är osäker efter så kort tid på året. Det som
visar sig så här långt är att enheten kommer att ha viss personalomsättning. Det kommer
medföra perioder med lägre bemanning och ger tillfälligt minskade lönekostnader. Den
lägre bemanningen innebär dock minskad verksamhet och att det kan bli svårt att uppnå
tillsynsmål.
Kontostruktur

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-35 323

-38 634

-3 311

-40 242

INTÄKTER

76 448

71 745

-4 703

65 569

Taxor och Avgifter

54 263

49 560

-4 703

39 108

Statsbidrag

1 480

1 480

0

3 932

Försäljning vara/tjänst

3 296

3 296

0

5 072

Intern resursfördelning

17 409

17 409

0

17 458

-111 771

-110 379

1 392

-105 811

-75 244

-74 080

1 164

-70 715

-8 806

-8 556

250

-9 278

-275

-283

-8

-458

-7 216

-7 216

0

-7 064

-885

-903

-17

-873

-15 545

-15 545

0

-14 589

-3 799

-3 797

3

-2 834

Resultat

KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
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.
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4.4 Investeringar
Projektstruktur

Budget 2022

Utfall Jan - Mar 2022

Avvikelse 2022

Investeringsprojekt

-952

0

952

21500 Investeringspott

-500

0

500

21511 Mätinstrument/utr
GIS

-452

0

452

Inget utfall gällande investeringar

8

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN 2022/5
13 april 2022

Lena Larsen

Miljö- och byggnämnden

Delårsrapport 1, 2022
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1

Sammanfattning

Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten under första kvartalet, dels när det
gäller regler kring att stanna hemma och dels när det gäller det tillsynsarbete som ska
utföras.
Ärendeinströmningen är fortsatt hög, framför allt på enhet Bygg. Medarbetare från
fler enheter arbetar med och/eller bidrar med sakkunskap till översiktsplanen för
Gotland, vilket tar tid från det ordinarie arbetet.
Det pågår flera projekt på förvaltningen, bland annat pågår projekten som handlar
om "Bättre vatten i din brunn" på enhet Miljö- och hälsoskydd. Implementeringen av
resultatet från det avslutade DiSa-projektet fortsätter, samt projekt sprunget ur DiSa
såsom Digital dialog och Hållbara kartan.
Arbetsmiljön har påverkats av pandemin som pågått under lång tid, både positivt och
negativ. Viktigt nu är att ta vara på det goda och hitta en balans med exempelvis
hemarbete-distansarbete och digitala möten.
Alla enheter, förutom Stadsarkitektenhet, har genomfört eller påbörjat rekryteringar
under första kvartalet. Som ett sätt att möta utmaningen med kompetensförsörjning
och attrahera fler att söka till förvaltningens svårrekryterade yrken, på kort och lång
sikt, arbetar förvaltningen aktivt och strategiskt med breddad rekrytering.
Under det första kvartalet har flera enheter haft en ökad sjukfrånvaro som kan
kopplas till pandemin.
Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med Delårsrapport 1 är
ett underskott på 3,3 mnkr år 2022.
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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-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2022/5

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1

Förvaltningsdirektör
Lise Langseth
Skickas till
registrator-rs@gotland.se
ekonomiostyrning@gotland.se

Ärende nummer; RS 2022/5

2 (2)

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-04-19

BUN § 43

Sida 1 (2)

Delårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/5
BUN AU § 31

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2022:1 inklusive bilagor godkänns.
• Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma
med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett
förbättrat resultat.
• Nämnden äskar hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag på 8,1 miljoner för
verksamhetsåret 2022 till följd av avvikelse mellan budgeterat och verkligt
elevflöde motsvarande 177 barn och elever.
•

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår till och med mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor.
Förskolan, grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör
gör ett negativt resultat. Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar
en halv procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och
intäkterna 4,8 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757
000 kronor och avser nio färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 8,9 miljoner kronor och avser 186 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
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Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming och intendent Wivi-Anne
Cedergren
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden följer förvaltningens
förslag till beslut och godkänner delårsrapport 2002:1 inklusive bilagor samt att
förvaltningen ges i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med
åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat
resultat.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår även att nämnden äskar hos
Regionfullmäktige om tilläggsanslag på 8,1 miljoner för verksamhetsåret 2022
till följd av avvikelse mellan budgeterat och verkligt elevflöde motsvarande 177
barn och elever.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att det vinner
bifall.
Oscar Lindster föreslår med instämmande av S-V-MP-gruppen att nämnden
begär tilläggsanslag om ytterligare 8,9 miljoner, vilket motsvarar prognostiserad
negativ avvikelse för den köpta huvudverksamheten.
Ordförande ställer proposition på Oscar Lindsters förslag och finner att det
avslås.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja
för att avslå Oscar Lindsters förslag och Nej för bifall till Oscar Lindsters
förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster och Oscar
Lindsters förslag avslås därmed.
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö
(M), Michaela Challnius (M), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar
ja. Linus Gränsmark (S), Oscar Lindster (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren
(S), Lena Lind (MP) och Jennie Jarve (V) röstar nej
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1 Sammanfattning
Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels fortsatt
hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg månad tillbaka
pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och
februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna har sin
påverkan på både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad
och hur ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring prognosarbetet så
hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på ett mycket bra sätt. Nämndens
verksamheter har en god beredskap för mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för
olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor. Förskolan,
grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör gör ett negativt resultat.
Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar en halv
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och intäkterna 4,8 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757 000 kronor
och avser nio färre barn och elever.
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Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande
8,9 miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Kriget i Ukraina och flyktingfrågan

Händelser i vår omvärld och framför allt invasionen i Ukraina har påverkat med oro,
medkänsla för de drabbade och även ilska i olika grad hos våra elever och även personal.
Den centrala mottagningsenheten Lotsen har fått växla upp för att kunna möta elever från
Ukraina som flyr från kriget. Eskaleringsplaner har upprättats och inventering av personal
och lokalbehov har genomförts. Lotsen har hanterat situationen på ett mycket bra sätt.
Grundskolorna har fått ta emot andra nyanlända snabbare i vanlig skola för att kunna utöka
mottagandet av elever från Ukraina.
Förskolan och grundskolan har ett pågående arbete med att organisera bärkraftiga för- och
grundskoleområden och att hålla i den så kallade röda tråden, 1 till 16-årsperspektivet. Det
här är viktigt för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ när fristående huvudmän utökar
sin verksamhet.
Kompetensutmaningen med ständiga rekryteringar i bristyrken och stora förväntningar på
lön har också präglat perioden.
Prognosen för helåret 2022 visar på ett negativt resultat på 18 miljoner kronor.
Grundskolan står för den största negativa prognosen med ett förväntat minus om 10
miljoner kronor. De resterande 8 miljonerna handlar om att nämnden fått fler elever på
grund av inflyttning till ön. Det är positivt men nämnden hamnar fel i resursfördelningen.
Dessutom är den större delen av dessa elever sökt sig till fristående huvudman.
2.2 Pandemilagen har upphört att gälla, men pandemin fortgår

Coronapandemi och sjukfrånvaro hos både personal och elever har påverkat
verksamheterna i stor omfattning över lång tid. Från terminsstart 2022 och ca tre veckor
framåt har personalfrånvaron varit ovanligt hög. Rektorer har arbetat för högtryck med att
lösa skoldagen och undervisningen av eleverna. Självklart har det även påverkat arbetsmiljö
och arbetsbelastning för lärare och övrig personal. Upp emot 100 vikarier var ute under
denna period - det täckte ändå inte behovet.
Med anledning av bland annat pandemin och samhällsutvecklingen har digitaliseringens
olika områden hamnat än mer i fokus. Väl fungerande system och infrastruktur, tillgängliga
stödfunktioner och kompetenshöjande insatser som genomförs kontinuerligt och
systematiskt har stor betydelse för förvaltningens utvecklingsarbete framåt.
Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad IT-investerings- och
driftbudget inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling och nå uppsatta
mål inom digitaliseringsområdet. Detta finns beskrivet i strategisk plan och budget för
nämnden 2023–2025.
2.3 Många lokalfrågor första kvartalet

Nämndernas verksamheter har stora investeringsbehov när det gäller lokaler och i Region
Gotlands strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga
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regionnyttan”. Förvaltningens strävan är här att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje
så att de gynnar långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Under första kvartalet har förutsättningar och behov förändrats och en rad lokalfrågor har
behövt hanteras mer eller mindre akut. Några exempel som hänt sedan vi skrev långsiktig
lokalförsörjningsplan och strategisk plan och budget:
Mottagandet av flyktingar från Ukraina: rätten till förskola och skola gjorde att
förvaltningen fick tänka om kring lokalerna utnyttjande. Eskaleringsplaner är framtagna
utifrån olika scenarier. Planerna innebär utökat behov av lokaler.
Elever med behov av förstärkt särskilt stöd behöver snabbt en alternativ miljö.
Vuxenutbildningen har fått utökade uppdrag med medföljande riktade statsbidrag som gör
att behovet av lokaler växer – det påverkar helheten kring lokaler.
Avdelningen för arbetsliv och etablering är trångbodda utifrån ökade behov av insatser för
människor som står långt från arbete och ett utökat flyktingmottagande.
Förvaltningen ser framöver ökande kostnader då investeringsbehov för underhåll och
renovering av lokaler ökar. Även kostnader för att ersätta tidsbegränsade bygglov med
permanenta byggnader samt krav på likvärdighet medför investeringsbehov på ett antal
enheter. Med utgångspunkt från den nulägesanalysen bedömer förvaltningen att alternativet
att hyra lokaler under kortare period behöver vägas in.
2.4 Säkerhetsfrågor aktualiserade

Det förfärliga våldsdådet mot två lärare i Malmö påverkar alla skolor runt i Sverige. Tyvärr
är det inte första gången en händelse med så kallat pågående dödligt våld sker på en skola.
Region Gotland och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver se över beredskapen
om det värsta skulle hända. Förvaltningen har startat ett projekt för ökad säkerhet med mål
att ha en förvaltningsplan med åtgärder färdig innan sommaren. Den ska innehålla en plan
för både de hårda delarna, skalskydd, mobillarm, kodlås etc. Men också de mjuka delarna,
kunskap och medvetenhet. Båda delarna behöver göras i dialog med Region Gotlands
säkerhetsansvarig. Utbildningsinsatsen för pågående dödligt våld som var planerad till den
1 februari i år blev tyvärr inställd på grund av coronapandemin. Den ska genomföras så
snart tillfälle ges. Projektet kan innebära en kostnad utöver ram.

4

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1

3 Väsentliga personalförhållanden
Den höga frånvaron på grund av den ökade smittspridningen i samband med pandemin
under början av året, har haft stor påverkan i framför allt för- och grundskolan i form av
upplevd försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för både medarbetare och
skolledare. Genomsnittligt hade båda verksamheterna timvikarier motsvarande 73,3
årsarbetare per dag anställda via bemannings- och rekryteringsteamet under januari till
mars, ändå kunde ett antal vakanser inte täckas.
Skolskjutningen i Malmö har också påverkat verksamheterna och föranlett ett arbete för
ökad krisberedskap. Även kriget i Ukraina har påverkat och så kallade eskaleringsplaner har
upprättats och inventeringar av personal och lokaler har genomförts för att ha en
beredskap att ta emot ett större antal flyktingar.
Inom avdelningen stöd och utveckling har man uppmärksammat ett ökat behov av stöd
från verksamheterna, både i form av behov av mer personella resurser, men också behov
av kompetenser som i dagsläget saknas.
3.1 Rekrytering och förväntningarna på lön

Både förvaltningscentralt och ute i verksamheterna är kompetensförsörjningsfrågan en stor
utmaning. Rekrytering tar en stor del av våra chefers arbetstid. Förväntningarna på lön är
höga och missnöjet med årets påslag har påverkat perioden. Den centrala förvaltningen har
haft stor omsättning av medarbetare under perioden. Det är bra med viss rörelse och
medarbetarna ska känna att de har möjlighet att utvecklas. Medarbetare som slutar sin
anställning anger i flera fall som skäl till bytet av tjänst/arbetsgivare att det handlar om att
man erbjuds högre lön för samma arbete i andra förvaltningar eller i verksamheter utanför
Region Gotland. Det skapar en oro. Samma medarbetare lovordar sina chefer, sina
arbetskamrater och arbetsmiljön i stort. Det visar också det mycket goda resultatet i
medarbetarundersökningen. Men det räcker uppenbarligen inte och det verkar vara ett
faktum att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inte har konkurrerenskraftiga löner.
Detta är oroande på många plan.
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3.2 Personalvolym

BUN
Utbildningsdirektör
UAF Stöd och Utveckling
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskola
Barn- och Elevhälsan

Antal
Antal
anställda Mars anställda
2021
Mars 2022
Diff.
1 800
1 823
23
15
13
-2
25
28
3
576
585
9
1 028
1 034
6
74
75
1
31
32
1
51
56
5

BUN
Utbildningsdirektör
UAF Stöd och Utveckling
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskola
Barn- och Elevhälsan

Antal
anställda Mars
2021
tillsvidare
1 442
14
24
508
765
56
28
47

BUN
Utbildningsdirektör
UAF Stöd och Utveckling
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskola
Barn- och Elevhälsan

Antal
anställda Mars
2021 visstid
358
1
1
68
263
18
3
4

Antal
anställda
Mars 2022
tillsvidare
Diff.
1 491
49
12
-2
25
1
523
15
788
23
61
5
28
0
54
7
Antal
anställda
Mars 2022
visstid
Diff.
332
-26
1
0
3
2
62
-6
246
-17
14
-4
4
1
2
-2

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

Antal anställda inom hela BUN:s ansvarsområde har ökat med 23 personer från mars 2021
till mars 2022, från 1 800 till 1 823 medarbetare. Antalet tillsvidareanställda har ökat, medan
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antalet tidsbegränsat anställda har minskat. Den största ökningen har skett inom förskolan,
där en del av förklaringen är att man i ökad omfattning börjat använda sig av så kallade
fasta vikarier för att undvika den belastning som en frekvent personalbrist på grund av
höga sjuktal innebär.
3.3 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-feb
BUN
Utbildningsdirektör
UAF Stöd och Utveckling
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskola
Barn- och Elevhälsan
Kvinna
Man

2021

2022

Diff

6,41%
3,17%
0,34%
7,94%
6,32%
3,60%
2,02%
5,20%

11,63%
7,13%
3,12%
13,67%
11,54%
10,20%
12,03%
4,79%

5,22
3,96
2,78
5,73
5,22
6,6
10,01
-0,41

6,72%
5,17%

11,95%
10,56%

5,23
5,39

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ökade med
5,22 procentenheter i februari 2022 i förhållande till februari 2021. För kvinnorna ökade
den med 5,23 procentenheter och för männen med 5,39 enheter. Den största ökningen
uppvisade kulturskolan med 10,01 procentenheter, medan barn- och elevhälsan minskade
med -0,41 procentenheter. Den största sjukfrånvaron hade förskolans verksamheter med
ett sjuktal på 13,67 procent och den minsta hade avdelningen stöd och utveckling med 3,12
procent. Både kulturskolans relativt höga tal och sjukfrånvaron inom förskolan kan
relateras till pandemins höga smittspridning.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning

Årets budgetram uppgår till 1,3 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 40,3 miljoner
kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 3,2 procent.
Ramberäkning 2022 per nämnd/förvaltning
Beslutad av RS 2021-10-27, Alliansens förslag
IB 2021
Budgetöverföring från GVN, kompetensutv.medel
Justerad budget 2021

-1 249 793
-360
-1 250 153

Effektivisering

7 200

Ombudgetering

3 467

Ökning av internhyra

-624

Interna priser, RSF och TKF

-2 427

Externa avtal

-3 800

Resursfördelningsmodell

-3 559

Ramtillskott

-20 100

Personalkostnadskompensation

-20 411

Budgetram 2022

-1 290 407

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor. Förskolan,
grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör gör ett negativt resultat.
Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar en halv
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och intäkterna 4,8 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757 000 kronor
och avser nio färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande
8,9 miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
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4.1 Periodens resultat
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-322 524

-310 059

12 466

-308 446

211 776

218 109

6 333

208 211

Taxor och Avgifter

10 575

10 929

354

10 445

Statsbidrag

15 887

28 065

12 178

22 245

Försäljning vara/tjänst

10 528

684

-9 844

458

Intern resursfördelning

174 748

177 434

2 686

174 106

38

997

960

958

KOSTNADER

-534 301

-528 168

6 133

-516 658

Personal

-220 867

-214 097

6 770

-213 546

Köp av tjänst

-23 122

-24 114

-992

-24 429

Köp huvudverksamhet

-50 143

-51 780

-1 637

-45 801

-8 510

-5 304

3 206

-5 141

-35 822

-35 589

234

-35 397

-3 996

-3 812

184

-3 793

-177 111

-178 236

-1 125

-174 013

-14 729

-15 236

-507

-14 538

INTÄKTER

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2022. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
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Periodens resultat och prognos per avdelning, tkr
Organisation 3pos
410 Ordförande

2022

2021

Prognos 22

Bokslut 21

106

96

294

278

411 Utbildningsdirektör

2 196

2 556

-207

-3 869

412 Stöd och Utveckling

1 503

1 571

1 250

1 103

413 Förskola

4 699

-379

-221

3 936

414 Grundskola

5 306

-3 221

-10 106

-3 443

21

-98

-1 884

-760

1 597

806

70

504

-200

-111

600

-14

2c. Köp av huvudverksamhet

-1 637

-1 412

-8 903

-9 661

2g. Intern resursförd (kto 47)

-1 125

2 553

757

2 776

12 466

2 361

-18 350

-9 149

415 Särskola
416 Kulturskola
417 Barn- och elevhälsan

Summa

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2021. Nettokostnaden för
förskolan har förbättrats med 4,2 miljoner kronor. Att nettokostnaden har förbättrats
förklaras framför allt av att det utgått mer i kompensation för sjukfrånvarokostnader för
perioden i år i jämförelse med föregående år, ökningen motsvarar 2,6 miljoner kronor. För
förskolan har de egna kostnaderna totalt minskat med nästan en procent.
Personalkostnaderna står för den största minskningen med 1,1 miljoner kronor.
Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden med 8,5 miljoner kronor i jämförelse
med 2021. Nettokostnaden för grundskolan har förbättrats med 8,1 miljon kronor. Att
nettokostnaden har förbättrats förklaras av att intäkterna har ökat med 8,9 miljoner kronor
motsvarande 7,3 procent. Ökningen av intäkter beror på att det inkommit mer i
kompensation för sjukfrånvarokostnader i jämförelse med föregående år samt att
intäkterna för statsbidragen en likvärdig skola samt skolmiljarden är högre i år.
För grundskolan är ökningstakten avseende de egna kostnaderna drygt en halv procent.
Personalkostnaderna har ökat med nästan en procent, vilket ändock är lägre än vad
löneuppräkningarna för perioden genererar i jämförelse med föregående år.
Kulturskolans resultat för perioden är förbättrat vilket beror på att statsbidraget från
kulturrådet har flyttats över från föregående år till i år (periodiserats).
När det gäller prognoserna från samtliga verksamheter så har barn- och
elevvolymsförändringar beaktats och ställningstagande och beslut tagits för att den egna
ekonomin ska uppnå ett balanserat resultat, detta i kombination med att klara det
verksamhetsmässiga uppdraget. Svårigheter med att uppnå balans mellan ekonomi och
verksamhet kan ses på grundskolan och särskolan.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-310 059

-308 446

-1 613

1%

218 109

208 211

9 898

5%

Taxor och Avgifter

10 929

10 445

484

5%

Statsbidrag

28 065

22 245

5 820

26%

Försäljning vara/tjänst

684

458

226

49%

Intern resursfördelning

177 434

174 106

3 328

2%

997

958

39

4%

KOSTNADER

-528 168

-516 658

-11 510

2%

Personal

-214 097

-213 546

-551

0%

Köp av tjänst

-24 114

-24 429

315

-1%

Köp huvudverksamhet

-51 780

-45 801

-5 979

13%

-5 304

-5 141

-163

3%

-35 589

-35 397

-191

1%

-3 812

-3 793

-20

1%

-178 236

-174 013

-4 223

2%

-15 236

-14 538

-698

5%

Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar en halv
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och intäkterna 4,8 procent
Intäkter

Intäkterna är totalt 9,9 miljoner kronor högre för 2022 i jämförelse med 2021, ökningen
förklaras av att statsbidraget avseende kompensation för sjukfrånvaro är 7,1 miljoner
kronor högre i år i jämförelse med förra året. Ersättningsbeloppen i posten intern
resursfördelning är högre för året vilket medför en intäktsökning även om barn- och elevtal
har minskat jämfört med föregående år, detta motsvarar drygt tre 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.
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I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver
extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i den kommunala verksamheten för
mars månad. En sammanlagd ökning med 11 barn kan ses på förskolan och en minskning
av elever på fritidsverksamheten. I förskoleklass inklusive grundskola är det 129 elever färre
i år. Totalt sett så minskar den kommunala verksamheten i antal barn och elevvolymerna
med 155 barn och elever.
Verksamhet

2022

2021 Differens

Förskola år 1-2

755

783

-28

Förskola år 3-5

1 412

1 373

39

Fritidshem

2 318

2 355

-37

495

570

-75

Grundskola åk 1-3

1 681

1 686

-5

Grundskola åk 4-6

1 697

1 779

-82

Grundskola åk 7-9

1 578

1 545

33

9 936

10 091

-155

Förskoleklass

Totalt

Kostnader

Kostnaderna är totalt 11,5 miljoner kronor högre för 2022 i jämförelse med 2021, ökningen
motsvarar 2,2 procent. De största procentuella avvikelserna har grupperna
förbrukningsmaterial och övriga kostnader häri ligger bland annat, mellanmål,
undervisningslitteratur, lekmaterial och övrigt förbrukningsmaterial, skolskjutsar,
administrativa kostnader m.fl. Personalkostnaderna har ökat med 551 000 kronor
motsvarande 2,6 promille. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 5,9
miljoner kronor avser löneökningar1 för 2021.
Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild verksamhet samt interkommunalersättning)
är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är sex miljoner kronor
högre och förklaras av ett högre grundbelopp samt fler utbetalningar för barn och elever.
Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i mars månad. En sammanlagd ökning
kan ses på förskolan och en ökning av elever i skolan åk F-9.

1

Här jämförs lönenivå 2020 med 2021 för perioden januari till och med mars.
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2022

2021 Differens

Förskola år 1-2

219

234

-15

Förskola år 3-5

412

384

28

11

12

-1

456

384

72

98

91

7

Grundskola åk 1-3

289

241

48

Grundskola åk 4-6

349

238

111

Grundskola åk 7-9

302

300

2

2 136

1 884

252

Ped oms 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Totalt

4.3 Årsprognos
Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-1 290 407

-1 308 757

-18 350

-1 264 768

839 417

833 108

-6 309

842 245

Taxor och Avgifter

42 300

43 268

968

43 889

Statsbidrag

63 549

75 949

12 400

82 767

Försäljning vara/tjänst

42 114

9 848

-32 267

11 063

Intern resursfördelning

691 304

700 043

8 739

700 516

150

4 001

3 851

4 010

-2 129 824

-2 141 865

-12 041

-2 107 013

-886 296

-886 460

-164

-871 404

-90 028

-91 946

-1 918

-95 719

-200 573

-209 476

-8 903

-191 854

-34 036

-33 412

624

-27 969

-143 289

-143 865

-576

-144 481

-15 980

-15 783

197

-15 662

-700 705

-699 854

852

-699 210

-58 916

-61 069

-2 153

-60 715

Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER

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

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757 000 kronor
och avser nio färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande
8,9 miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för
nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och
påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren
ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan
där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.
Kommunalhuvudman
Förskola

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

Bokslut tkr
avvik. 21

Bokslut
vol.
2021

224 632

224 250

382

2 100

2 097

3

2 720

2 119

Fritidshem

77 033

76 560

473

2 334

2 348

-14

3 718

2 349

Förskoleklass

23 324

23 600

-276

484

478

6

50

536

279 774

279 596

178

4 927

4 931

-4

-856

4 985

604 763

604 006

757

9 845

9 854

-9

5 632

9 989

Grundskola
Summa

Exkluderar särskild undervisningsgrupp. Bokslut avvik. 21 avser budgetavvikelse

Friståendehuvudman
Förskola

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

Bokslut tkr
Avvik. 21

Bokslut
vol.
2021

82 461

84 507

-2 046

631

614

17

2 703

613

964

1 060

-96

11

10

1

55

11

11 792

17 436

-5 644

473

320

153

-5 644

415

8 120

9 337

-1 217

115

100

15

-524

95

91 478

91 378

100

935

935

0

-7 372

859

Summa

194 815

203 718

-8 903

2 165

1 979

186

-10 782

1 993

Totalt

799 578

807 724

-8 146

12 010

11 833

177

-5 150

11 982

Ped. Oms
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
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4.4 Investeringar
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-147 211

-3 076.3

-144 134.7

-17 500

-1 200.0

-1 200

25001
Säkerhetsanordningar

-1 200

25002 IT

-1 800

-25.7

-1 774.3

-1 800

25003 IT Surfplattor

-6 500

-1 723.7

-4 776.3

-6 500

25007 Förskoleplatser

-2 000

-6.2

-1 993.8

-2 000

-9.3

9.3

25013 Särskolan,
handik.hjälpm
25023 Övriga
bygginv/anordninga

-2 000

-110.7

-1 889.3

-2 000

25031 Återanskaffning

-4 000

-1 200.6

-2 799.4

-4 000

25047 Södervärnskolan

-7 000

-7 000.0

0

25054 Väskinde
förskola

-41 711

-41 711.0

0

25055 Alléskolan

-81 000

-81 000.0

0

Aktuell
prognos 2023
Inmatning

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 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, ska ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 25047, 25054 samt 25055 avser bygginvesteringar som ska överföras till
tekniska nämnden under 2022.
Förskoleplatser och övriga bygginvesteringar (projektnummer 25007 och 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 bland annat 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 2022.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Verksamheternas prognos

Årsresultat och prognoser 2022 BUN, tkr

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)

Prognos
Delår 1
2022

Bokslut
2021

1 337

-2 912

294

278

Delår 1
-10 204

Bokslut
-3 959

Resursfördelning, interna

757

4 469

Resursfördelning, externa

-8 903

-9 659

Prognos, totalt

-18 350

-9 149

Prognos
Delår 1
2022

Bokslut
2021

GRUNDSKOLA
CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

-10 106

-4 916

0

1 251

UTBILDNINGSDIREKTÖR

-207

-4 642

MODERSMÅLSUNDERVISNING

-1 000

-348

UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)
EKONOMICHEF (J Söderström) Not

471

-2 558

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

-600

-1 833

-1 502

-3 821

SLITE SO inkl Fole

-900

804

1 678

FOLE STENKYRKA SO

HR CHEF (E Edin)
INFORMATÖR (B Engström)
STÖD- O UTVECKLING
STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)
FENOMENALEN (L Berg)

20

59

ROMA SO

0

2022-04-27

Bokslut
2021

-221

3 934

FÖRSKOLA
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

0

1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR

426

2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR

100

-707

3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR

100

-590

4. SUDRETS FÖRSKOLOR

258

5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR

-372
-175

1 250

1 452

-2 094

-352

6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR

500

386

TJELVAR SO

-681

-1 022

7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR

0

-187

GOTLANDS RESURSSKOLA

500

-198

SOLBERGA SO

Prognos
Delår 1
2022

8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR
Rörliga flöden, förskola

0

0
-300
382

1 824

-450

1 159

HUMLEGÅRDEN SO

0

1 283

KVALITET (B Eriksson)

0

1 666

NORRBACKA/S:t HANS SO

-300

-1 747

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-522

VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka

-952

-179

1 200

-676

SÖDERVÄRN SO

0

1 119

-374

LYCKÅKER SO

-649

-630

-555

VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

-751

-98

GRÅBO SO

-600

-1 639

2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole
3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka

IKT (M Carlsson)

KOORDINATOR, Lokal, måltid (K Strehlenert)
FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)
SÄRSKOLAN (P Oliv)
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

-1 884
70

504

TERRA NOVA SO
KLINTE /SANDA SO inkl Hamnen

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

600

-14

SUDRETS SO

-996

-1 399

-1 083

948

0

967

Fasta flöden, förskola
Resursfördelning, förskola

0

-181

382

1 643

1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge,
Sanda, Klinte

4. Gurkfröet - öppen förskola, Havdhem, Öja,
Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda
5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skräddaren, bryggaren,

Externa förskola

-2 142

-3 080

Externa fritidshem

-5 644
-1 217

-4 904
1 052

100

-8 233

-8 903

-9 659

Externa förskoleklass
Externa grundskola
Externa övrigt, ev. buffert
Prognos, totalt

Not

5 506

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

Rörliga flöden, grundskola

375

3 006

Fasta flöden, grundskola

0
375

-180

Resursfördelning, grundskola

2 826

glasmästaren
6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)
7. Myggan, linden, asken, törnekvior, humlan
8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Handläggare Jimmy Söderström, ekonomichef
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Ekonomisk uppföljning 2022. Månads- och delårsrapporter
Förlag till beslut

• Delårsrapport 2022:1 inklusive bilagor godkänns.
• Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma
med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett
förbättrat resultat.

Sammanfattning

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor.
Förskolan, grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör
gör ett negativt resultat. Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar
en halv procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och
intäkterna 4,8 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757
000 kronor och avser nio färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 8,9 miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
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Delårsrapport 2022:1 inkl. bilagor godkänns.

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor.
Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller
positivt resultat, förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever
i gymnasieskolan som visar ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med
1,9 miljoner kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än
budgeterat. Färre antal elever och minskade interna ersättningar medför ett
positivt resultat på 162 000 kronor. I resursfördelningen finns en buffert för
ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner
kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl
och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål,
för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning
för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner kronor. De
interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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1 Sammanfattning
Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels fortsatt
hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg månad tillbaka
pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga sjuktal under januari och
februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat flyktingmottagande. Båda händelserna har sin
påverkan på både verksamhet och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad
och hur ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring prognosarbetet så
hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på ett mycket bra sätt. Nämndens
verksamheter har en god beredskap för mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för
olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga
inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar
ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
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I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000
kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för
elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även
inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i
förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl.
Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner
kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

2

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1

2 Händelser av väsentlig betydelse
Det är utan tvekan två händelser som påverkat det första kvartalet allra mest.
Coronapandemin och kriget i Ukraina. Under rubrikerna nedan skriver varje avdelning kort
om hur det påverkat och påverkar verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi. Varje
avdelning har dessutom valt ut några få saker av väsentlig betydelse som inträffat under
perioden.
2.1 Vuxenutbildningen
2.1.1 Ökade statsbidrag sätter press

Förväntningarna från staten på att vuxenutbildningen ska växa har medfört att man
generellt fått en kraftig utökning av tilldelade statsbidrag. Beslut avseende ökade anslag för
yrkesutbildningar meddelades i januari 2022. Gotland tilldelades mer än förväntat vilket
inneburit att Vuxenutbildningen under perioden undersökt möjligheterna att utöka antalet
studieplatser. Villkoren för kombinationsutbildningar har även förbättrats vilket i högre
utsträckning innebär att Vuxenutbildningen avser satsa specifikt på
kombinationsutbildningar.
Det här ställer frågor kring hur mycket vuxenutbildningen klarar av att växa. I takt med att
avdelningen fortsatt expanderat har behovet av kontorsplatser samt klassrum ökat.
Avdelningen får tillgång till ytterligare lokaler på Hackspetten-området under hösten 2022.
Klarar Vuxenutbildningen den här utökningen eller behöver statsbidrag återlämnas?
En annan väsentlig händelse är att beslutet är taget om att lärarna inom Vuxenutbildningen
från augusti 2022 går över från ferietjänst till semestertjänst – en övergång till mer
funktionellt arbetstidsavtal för att möta Skollagens krav på att kunna erbjuda kontinuerlig
utbildning och antagning.
2.2 Ungdomsavdelningen

Verksamheten har kommit i gång ordentligt efter coronapandemins restriktioner slutat
gälla. Alla ungdomsverksamheter hålls öppna som tidigare och online-verksamheten
utvecklas vidare.
Två pågående projekt - "Ungdomar i offentlig miljö" och "Stödinsatser för att främja
närvaro i grundskolan" löper på och kommer att utvärderas under våren.
Fenix ungkulturhus utrymdes i januari inför planerad renovering. Verksamheten för
ungdomar 16-25 år har temporärt flyttat till ungdomsgården Puma. Från den 1 maj
kommer verksamheten succesivt flytta in i nya lokaler på Gråboområdet i fastigheten
Stäven 1. Region Gotland har skrivit på ett fyraårigt hyresavtal för en 460 kvadratmeter stor
lokal.
Ungdomsgården Citygården som varit pausad sedan i december 2021 och kommer inte
öppnas för besökare igen. Samtal har förts med rektor på Solbergaskolan och
ungdomsavdelningens resurser behövs i nuläget för stödjande fältarbete på Östercentrum.
Sommarverksamhet kommer genomföras på samtliga ungdomsgårdar runt om på ön.
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2.3 Gymnasiet
2.3.1 Omvärldsläget påverkar

Driftskostnaderna på ett flertal av yrkesprogrammen utgörs till stor del av olika typer av
byggrelaterat material samt drivmedel. Under 2021 har dessa utgifter ökat kraftigt. Bland
annat har priset på trävaror ökat med 75,8 procent, armeringsjärn med 58,8 procent och
drivmedel med 38,7 procent. Efter att kriget i Ukraina brutit ut har prisstegringen
ytterligare accelererat. Dessa onormala prisförändringar kan komma att påverka
möjligheten till en ekonomi i balans under 2022.
2.3.2 Elevernas hälsa

Psykisk ohälsa utgör den enskilt främsta orsaken till avhopp från gymnasieskolan och
därmed utebliven gymnasieexamen. Begränsningar i socialt umgänge, undervisning på
distans och begränsade möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter under coronapandemin
har påverkat ungdomarnas mående. Antalet gymnasieelever som behöver stöd från barnoch elevhälsan har kraftigt ökat under det senaste året. Även andelen elever som söker
hjälp hos “Första linjen” har ökat.
Det är därför viktigt att Wisbygymnasiet ges förutsättningar att arbeta systematiskt med
elever som på grund av dåligt mående riskerar att inte nå kunskapsmålen. Särskilda resurser
krävs för elevstödjande insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd, samt
nödvändiga förstärkningar av elevhälsouppdragen.
2.4 Gotlands folkhögskola
2.4.1 Pandemin

Inledningen av året präglades fortsatt av coronarestriktioner och försiktighet i planerandet
av gemensamma samlingar. Trots dessa anpassningar kunde den pedagogiska verksamheten
genomföras enligt plan. Mot slutet av perioden kunde de olika verksamheterna i stort sett
återgå till normala rutiner med öppna restauranger och mottagande av externa gäster.
2.4.2 Fårösundsenheten

Under slutet av förra året var stora delar av Fårösundsenheten utan värme under kortare
och längre perioder. Problemet fortsatte in på det nya året och skolan tvingades att köpa in
elelement till studentboendena och i samråd med tekniska förvaltningen hyrdes
duschvagnar för att tillgodose hyresgästernas behov. Nya elpannor införskaffades och en
bit in i februari var värmeförsörjningen i stort sett på normala nivåer.
2.4.3 Statsbidrag – utökat uppdrag

Under perioden har skolan startat upp en SMF-kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs,
till vilken deltagarna får sina anvisningar från Arbetsförmedlingen (AF). AF:s rekrytering
och anvisning till utbildningen har fallerat fullständigt, vilket gör att skolan själv har
rekryterat deltagare men tvingas samtidigt att återlämna en del statsbidragsfinansierade
platser, eftersom AF inte lyckas i sitt uppdrag.
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Under perioden kom signaler och beslut i nämnden om att folkhögskolan ska erbjuda
“Svenska från dag ett”, för de flyktingar som med anledningen av kriget i Ukraina sökt sig
till Gotland. Skolan påbörjade omedelbart projektering av lokaler och personal.
Verksamheten startar upp i början av april.
En ny profilkurs har dragit i gång på textillinjen under mars månad och pågår terminen ut.
2.4.4 Positivt bokningsläge inför sommarterminen

Beläggningsgraden inför sommaren 2022 är mycket gott och skolan räknar med att kunna
återgå till full sommarkapacitet detta år. Enskilda kursdeltagare har avbokat på grund av det
oroliga säkerhetsläget i vårt relativa närområde, bedömningen är dock att beläggningen och
genomförandet av sommarkurser kommer att ligga avsevärt högre än de senaste två åren.
2.5 Avdelningen för arbetsliv och etablering

Kriget i Ukraina har påverkat verksamhetens uppdrag kring mottagande av nyanlända på så
sätt att viss ökning av befintliga aktiviteter skett för att möta upp behovet hos de ukrainska
medborgare som flytt till Gotland. En ökning i beredskap kring flyktingmottagningen har
skett och arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen, Migrationsverket och
Regionstyrelsen.
Avdelningen ska flytta från Hackspetten-området på Mästergatan i Visby till Fenix
Ungdomskulturhus tidigare lokaler på Korpen-områden. Flytten kommer att ske i oktober
2022.
Avdelningen har ökat samarbetet med flertalet förvaltningar för att fler som står utanför
arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma ut i arbete. Bland annat har ett arbete med
socialförvaltningen skett som en pilot för en breddad rekrytering av sommarvikarier.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Den höga frånvaron på grund av ökad smittspridning i samband med coronapandemin
under början av året, har haft påverkan i flera verksamheter i form av upplevd försämrad
arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för både medarbetare och skolledare.
Skolskjutningen i Malmö har också påverkat verksamheterna och föranlett ett arbete för
ökad krisberedskap. Även kriget i Ukraina har påverkat och så kallade eskaleringsplaner har
upprättats och inventeringar av personal och lokaler har genomförts, för att ha en
beredskap att ta emot ett större antal flyktingar.
3.1 Personalvolym
Antal anställda
Mars 2021

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

454
70
67
34
178
95
Antal anställda
Mars 2021
tillsvidare

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

332
54
60
26
136
46
Antal anställda
Mars 2021
visstid

GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering

122
16
7
8
42
49

Antal
anställda Mars
2022

Diff.

449
78
64
31
177
99
Antal
anställda Mars
2022
tillsvidare

-5
8
-3
-3
-1
4
Diff.

325
60
59
25
132
49
Antal
anställda Mars
2022 visstid

124
18
5
6
45
50

-7
6
-1
-1
-4
3
Diff.
2
2
-2
-2
3
1

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare
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Antal anställda inom hela GVN:s ansvarsområde har minskat något från 454 personer i
mars 2021 till 449 mars 2022, en minskning med totalt minus fem personer. Den största
ökningen med åtta medarbetare har skett inom Vuxenutbildningen, som en konsekvens av
samhällets ökade efterfrågan på utbildning.
3.2 Sjukfrånvaro

Sjuktal jan-feb
GVN
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Gymnasiet
Arbetsliv och etablering
Kvinna
Man

2021

2022

Diff

4,04%
1,77%
1,45%
2,38%
2,86%
8,25%

9,04%
4,51%
9,52%
17,54%
6,28%
12,33%

5,00
2,74
8,07
15,16
3,42
4,08

3,42%
5,44%

9,03%
9,10%

5,16
3,66

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har ökat
med 5,00 procentenheter, från 4,04 procent per februari 2021 till 9,04 procent per februari
2022. Kvinnorna har haft den största ökningen med 5,16 procentenheter. På
verksamhetsnivå har ungdomsavdelningen haft den största ökningen och också den högsta
sjukfrånvaron 2022, med ett sjuktal på 17,54 procent per februari 2022. Sjukfrånvaron
inom ungdomsavdelningen är direkt kopplad till den ökade smittspridningen i pandemin
under inledningen av året. Även inom övriga avdelningar kan den ökade sjukfrånvaron
kopplas till pandemin.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning

Årets budgetram uppgår till 343,1 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
14,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 4,5 procent.
Ramberäkning 2022 per nämnd/förvaltning
Beslutad av RS 2021-10-27, Alliansens förslag
IB 2021
Budgetöverföring till BUN, kompetensutv.medel
Justerad budget 2021
Effektivisering
Ombudgetering

-328 738
360
-328 378
1 900
795

Ökning av internhyra

-248

Interna priser, RSF och TKF

-435

Externa avtal

-800

Resursfördelningsmodell

-6 293

Ramtillskott arbetsmarknadsåtgärder och SFI

-2 000

Ramtillskott AoE, aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

Ramtillskott generellt

-1 000

Personalkostnadskompensation

-4 665

Budgetram 2022

-343 124

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga
inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar
ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000
kronor. I resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för
elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även
inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i
förhållande till dess ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl.

8

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1

Sammantagen beräkning för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner
kronor. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
4.1 Periodens resultat
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-85 319

-79 102

6 218

-76 735

63 473

67 246

3 772

60 725

1

1

0

7

Statsbidrag

21 130

23 199

2 070

20 583

Försäljning vara/tjänst

37 907

3 398

-34 509

1 723

Intern resursfördelning

3 242

37 719

34 476

36 125

Övriga intäkter

1 194

2 928

1 735

2 287

-148 793

-146 347

2 445

-137 460

-65 031

-61 309

3 722

-60 277

-5 846

-5 501

345

-5 003

-16 246

-18 672

-2 426

-14 668

-3 419

-2 721

698

-2 236

-14 205

-14 082

123

-13 016

-1 233

-1 223

10

-1 223

-38 162

-36 332

1 830

-35 008

-4 650

-6 508

-1 857

-6 027

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

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

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2022. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 4,3 miljoner kronor till 6,2 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 1,9 miljoner kronor.
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Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning
Lärlingsvux+sfi, Skolverket
Yrkesvux, Skolverket

Belopp
6 497
30 781

YH-utbildning, Skolverket

375

Validering, Skolverket

675

Yrkesförare, Skolverket
Förutbetalda intäkter

2 916
41 244

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 41,2 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Avdelning/enhet
Ordförande

2022

2021

Prognos 22

Bokslut 21

86

57

216

197

-1 156

-1 552

3 176

1 274

698

13

500

183

Folkhögskolan

2 952

1 486

0

-147

Ungdomsverksamhet

2 037

918

400

819

Arbetsliv och etablering

298

1 603

0

1 150

Wisbygymnasiet, rektor

2 912

1 693

0

2 008

Antagning, interkom. ers.

-1 768

25

187

52

Inack- och reseersättning

-119

-67

52

237

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

-349

460

-139

62

565

-167

1 942

-63

63

-102

0

-117

0

-38

0

-211

6 218

4 328

6 334

5 444

Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 1,9 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
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naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse för
perioden, det beror på att utbetalningarna, helårsbelopp, till studieförbunden på 2,8
miljoner kronor gick på nu i februari månad. Prognosen för utbildningsdirektören är
positiv vilket beror på att det inte är något utfall på budgeterad tjänst som avdelningschef
och att nämnden har en buffert samt att förvaltningen inte kommer att nyttja budgeten
som är kopplad till investeringar och som avser förstudier och planer. Vuxenutbildningen
ligger bättre till för perioden och lämnar en positiv prognos. Folkhögskolan har ett bättre
resultat för perioden i år det beror bland annat på lägre personalkostnader och mer i
intäkter från folkbildningsrådet. Ungdomsverksamheten har ett högre resultat för perioden
i jämförelse med föregående period, detta beror dels på det tilläggsanslag som
ungdomsavdelningen fått för projektet ungdomar i offentlig miljö och en gjord
periodisering för projektet mellanmänskliga möten. Den positiva prognosen på
ungdomsavdelningen förklaras bland annat av vakanser. Wisbygymnasiet ligger bättre till
för perioden detta beror på ett statsbidrag från Skolverket avseende yrkeslärare samt högre
kompensation för sjukfrånvaro och en högre ersättning för elever (ökat grundbelopp).
Avvikelse på antagning och interkommunal ersättning förklaras av fler utbetalningar för
elever studerande vid kommunal skola i annan kommun. Utbetalningarna har blivit fler för
perioden och detta beror när fakturorna betalas på helårsbasis jämnar det ut sig. Slutligen så
redovisar resursfördelningen ett överskott för perioden och även en positiv prognos för
året vilket beror på att nämnden har en buffert för elevvolymer motsvarande 2,7 miljoner
kronor.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-79 102

-76 735

-2 367

3%

67 246

60 725

6 521

11%

1

7

-6

-88%

23 199

20 583

2 617

13%

Försäljning vara/tjänst

3 398

1 723

1 675

97%

Intern resursfördelning

37 719

36 125

1 594

4%

2 928

2 287

642

28%

-146 347

-137 460

-8 888

6%

-61 309

-60 277

-1 031

2%

-5 501

-5 003

-498

10%

-18 672

-14 668

-4 004

27%

-2 721

-2 236

-485

22%

-14 082

-13 016

-1 065

8%

-1 223

-1 223

0

0%

-36 332

-35 008

-1 323

4%

-6 508

-6 027

-481

8%

Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

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

Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7 procent.
Intäkter

Intäkterna är 6,5 miljoner kronor högre för perioden år 2021 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
att statsbidragen är generellt högre för alla verksamheter, dock något lägre vid avdelningen
arbetsliv och etablering. Försäljning av vara och tjänst har ökat vid Wisbygymnasiet och
avser elevcafé samt så har betalning från andra kommuner för elever studerande vid
Wisbygymnasiet inkommit tidigare i år. Ökningen på intern resursfördelning beror på
högre ersättning per elev på gymnasiet.
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.
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Kostnader

Kostnaderna är totalt 8,9 miljoner kronor högre för 2022 i jämförelse med 2021, ökningen
motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna har ökat med en miljon kronor motsvarande
1,8 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,4 miljoner kronor avser
löneökningar1 för 2021. Om hänsyn tas till att neutralisera för löneuppräkningar så
återfinns personalkostnadsökningar vid avdelningarna vuxenutbildning och gymnasiet.
Kostnaden för köp av huvudverksamhet har ökat och det är framför allt utbetalningar för
elever i kommunal skola i annan kommun. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid
alla huvudmän för mars månad. En minskning kan ses av elever i den kommunala skolan i
den egna kommunen och även en minskning vid andra huvudmän, förutom fristående
gymnasieskola i annan kommun.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet
Summa
Antagningsenhet, interkommunal-

2022

2021

Differens

1 519

1 546

-27

1 519

1 546

-27

2021

2021

Differens

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

202

226

-24

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

62

59

3

Fristående gymn, annan kommun

54

36

18

318

321

-3

1 837

1 867

-30

Elever från annan kommun
Summa
Elever från annan kommun åtta färre i mars (tot 9)

Totalt

1

Här jämförs lönenivå 2020 med 2021 för perioden januari till och med mars.
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4.3 Årsprognos
Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-346 646

-340 312

6 334

-324 461

253 893

255 442

1 549

248 354

2

2

0

26

84 518

87 047

2 529

85 269

Försäljning vara/tjänst

151 629

148 549

-3 080

10 496

Intern resursfördelning

12 969

15 069

2 100

147 878

4 775

4 775

0

4 685

KOSTNADER

-600 539

-595 754

4 785

-572 815

Personal

-266 246

-264 256

1 990

-252 046

Köp av tjänst

-22 596

-22 062

534

-21 184

Köp huvudverksamhet

-64 984

-66 488

-1 504

-64 890

Förbrukn. mtrl

-13 678

-13 106

572

-12 881

Lokaler

-56 819

-56 295

525

-55 634

-4 968

-4 965

3

-4 951

-152 647

-149 946

2 701

-143 454

-18 601

-18 637

-36

-17 775

Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

135 909

135 747

162

1 530

1 537

-7

135 909 135 747

162

1 530

1 537

-7

Exklusive buffert 2 701 tkr

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

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

26 836

26 191

645

208

212

-4

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 820

7 689

131

59

60

-1

Fristående gymn, annan kommun

7 137

7 726

-589

59

55

4

Elever från annan kommun
Summa
Not

0

Not

41 793

41 606

187

326

327

-1

177 702 177 353

349

1 856

1 864

-8

Antal elever från annan kom. budgeterat 8 är 8 elever

Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än budgeterat. Färre
antal elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 162 000 kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
det prognostiserade elevtalet för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli en elev färre, nettoförändring i minskningen av en elev medför ett positivt resultat på
187 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Resultat,

Not1

tkr
Etableringsersättning, Migrationsverket

1 152

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

284

Flödesbidrag, interna ersättningar

162

Buffert, elevvolymer

2 701

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering, särskola

-71

Medfinansiering Lotsen

-420

Summa

1 942

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

187

Summa

187

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 1,9 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på
187 000 kronor.
4.4 Investeringar
Budget 2022

Utfall 2022
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2022

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-12 928

-321.4

-12 606.6

-5 500

24500 IT

-1 720

-148.1

-1 571.9

-1 720

24501 Återanskaffning

-3 500

-173.3

-3 326.7

-3 500

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-6 647

-6 647.0

0

24514 Säkerhet
Wisbygymnasiet

-280

-280.0

-280

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

-781.0

0

Projektstruktur

Investeringsprojekt

Aktuell
prognos 2023
Inmatning
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Investeringspotten på 3,5 miljoner kronor varav 300 000 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.
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 (Väduren gymnasiet norr) samt 24515 (vuxenutbildningen) avser
bygginvesteringar som ska överföras till tekniska nämnden under 2022.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis AV-utrustning, datorer,
lärplattor, nätverk samt utbyggnad och underhåll av nätverk.
Säkerhet Wisbygymnasiet avser även andra verksamheter och är i kategori säkerhet när det
gäller belysning, kortläs, kameror och larm.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Sammanfattning

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår t.o.m. mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor.
Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller
positivt resultat, förutom posten tilläggsbelopp, särskilda stödinsatser för elever
i gymnasieskolan som visar ett negativt resultat.
Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med
1,9 miljoner kronor
Nettokostnaden är för perioden har ökat och motsvarar tre procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 6,5 procent och intäkterna 10,7
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli sju elever färre än
budgeterat. Färre antal elever och minskade interna ersättningar medför ett
positivt resultat på 162 000 kronor. I resursfördelningen finns en buffert för
ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på motsvarande 2,7 miljoner
kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl
och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess ändamål,
för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning
för resursfördelningens prognos blir positiv på 1,9 miljoner kronor. De
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Sammanfattning

Delårsrapport 1 har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska
prognosen för helåret utgör grund för beredning av budget för 2023. Förutom
avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för
perioden.
Pandemin har fortsatt varit i fokus under årets första månader.
Smittspridningen var rekordhög under januari/början på februari och det
avspeglade sig i förvaltningens sjukfrånvaro. Under januari var sjuktalet drygt 9
procent och ännu högre inom vissa verksamheter. Antalet tillsvidareanställda
medarbetare ökar jämfört med föregående år, knappt 40 fler. Ökningen syns
bland sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, samtidigt som behovet av
inhyrd personal ökar.
Med anledning av det oroliga omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina har
förvaltningen ökat beredskapen. Fokus har varit att se över krisberedskapen
ytterligare och säkra processer för förvaltningens ansvar vid ett eventuellt
större flyktingmottagande.
Vid årsskiftet övertog hälso- och sjukvården ansvaret för första linjen och
därmed permanentades verksamheten som tidigare bedrivits som ett projekt.
Kraften kring förbättringsarbeten är stor inom hälso- och sjukvården och
omkring hälften av de bidrag som lämnats in till årets Förnyelsedag kom från
medarbetare i förvaltningen, 4 av 5 priser gick helt eller delvis till hälso- och
sjukvårdens bidrag.
Från den 1 januari har hälso- och sjukvården en ny organisation, där den
största skillnaden är att matrisorganisationen på Visby lasarett har avvecklats.
Resultat från enkätundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att
gotlänningarnas förtroende för sin regions pandemihantering är högst i landet.
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1 Sammanfattning
Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska
prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredning av budget för 2023.
Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.
Pandemin har fortsatt varit i fokus under årets första månader. Smittspridningen var
rekordhög under januari/början på februari och det avspeglade sig även i förvaltningens
sjukfrånvaro. Trots den höga smittspridningen togs nästan alla restriktioner bort den 9
februari och kort därefter avslutades den storskaliga testningen för allmänheten.
Med anledning av det oroliga omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina så har
förvaltningen ökat beredskapen. Fokus har varit att se över krisberedskapen ytterligare och
säkra processer för förvaltningens ansvar vid ett eventuellt större flyktingmottagande.
Vid årsskiftet tog hälso- och sjukvården över ansvaret för första linjen och i och med det så
permanentades också verksamheten som tidigare har bedrivits som ett projekt.
Kraften kring förbättringsarbeten är stor inom hälso- och sjukvården och cirka hälften av
de bidrag som lämnats in till årets Förnyelsedag kom från medarbetare i vården och 4 av 5
priser gick helt eller delvis till hälso- och sjukvårdens bidrag.
Fr.o.m. 1 januari gäller en ny organisation inom hälso- och sjukvården, där den största
skillnaden är att den tidigare matrisorganisationen på Visby lasarett har avvecklats.
Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att gotlänningarnas förtroende för sin
regions pandemihantering är högst i landet.
Den höga sjukfrånvaron har pressat förvaltningen mycket på personalsidan. Under januari
var sjuktalet drygt 9 % och ännu högre inom vissa verksamheter. Antalet tillsvidareanställda
medarbetare ökar jämfört med föregående år, knappt 40 fler. Ökningen syns bland sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, samtidigt som behovet av inhyrd personal ökar.
Antalet arbetade timmar är för årets första månader på ungefär samma nivå som samma
period föregående år.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är +37 miljoner varav +86 miljoner på intäkter
och -49 miljoner på kostnader. Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 75 miljoner eller 13%. Justerad nettokostnadsutvecklingen för perioden
jämfört med 2021 är negativ med 4 miljoner vilket är en effekt av uppbokningar i större
grad samt positiv ekonomisk effekt från pandemin.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19
Årets första månader har fortsatt präglats av pandemin, vilken har varit ytterst närvarande i
hälso- och sjukvården samtidigt som allmänheten har börjat återgå till en mer normal
vardag och samhällsdebatten har tonats ner.
•

Rekordhög smittspridning och hög frånvaro
Den vid årsskiftet höga smittspridningen av omikron blev mer och mer
dominerande i samhället. Den var/är betydligt mer smittsam än tidigare varianter
och smittspridningen nådde sin kulmen i månadsskiftet januari/början på februari.
Följden blev hög frånvaro, som berodde på höga sjuktal, vård av barn och hushållskarantän. Inom vissa verksamheter var frånvaron i vissa perioder så hög som 15%,
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vilket gjorde bemanningssituationen extremt svår och planerad verksamhet fick
ställas in.
Testning
På grund av den höga smittspridningen ökade trycket väldigt snabbt på regionens
egenprovtagning. Under några veckor i januari var behovet av testning väldigt stort
vilket fick till konsekvens att testkiten tog slut på några timmar och köerna ringlade
långa vid provtagningslådorna. Varken testningskapaciteten eller smittspårningen
räckte till när smittspridningen var så hög. Under februari ändrades rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten varvid den storskaliga testningen för
allmänheten avslutades.
Borttagna restriktioner
Den 9 februari beslutade FHM/regeringen att ta bort nästan alla restriktioner vilket
delvis gjorde situationen lite lättare i sjukvården. Borttagandet av familjekarantänen
gav fler "friska" medarbetare möjlighet att återgå till jobbet. Situationen med
pandemin och antalet smittade och sjuka var dock fortfarande allvarlig och många
covid-sjuka behövde fortsatt vård och behandling. Pandemin var/är inte över.
Sjukhuset i förstärkningsläge
Till följd av den höga sjukfrånvaron gick sjukhuset strax innan jul upp i stabsläge,
och förvaltningen gick ut med en vädjan till all personal att bl.a. ta extrapass. Av
samma anledning gick sjukhuset under några dagar i februari upp i förstärkningsläge, vilket är relativt ovanligt. Det innebär att den särskilda sjukvårdsledningen ges
möjligheter att i större utsträckning vidta åtgärder för att förstärka vissa funktioner.
Planerad verksamhet ses över och flyttas fram i stor utsträckning vilket innebär att
vissa resurser kan omfördelas för att stärka den akuta sjukvården.
Vaccinering
Under slutet av 2021 började vaccineringen av dos 3 för de allra äldsta, och intervallet mellan dos 2 och 3 sattes till 6 månader. I takt med att smittspridningen
ökade och blev alltmer omfattande sänktes intervallet till 5 och sedan 3 månader.
Samtidigt var så många sjuka så att vaccineringen av dos 3 gick långsammare än det
var tänkt. När restriktionerna släpptes gick även motivationen hos allmänheten att
ta den tredje dosen ner. Under februari månad påbörjades vaccinering med en
fjärde dos för personer över 80 år samt för de med hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Ökad beredskap med anledning av omvärldsläget
Kriget i Ukraina och den flyktingström som det innebär påverkar hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter på olika sätt. Hittills har fokus varit att se över krisberedskap
och att förbereda förvaltningens del i ett eventuellt större flyktingmottagande. Flera
funktioner i förvaltningen samarbetar med regionens krisledningsstab som aktiverades i
början av mars. Samtidigt har försörjningsberedskapen stärkts för vissa kritiska sjukvårdsprodukter och skyddsmaterial ute på enheterna och i samverkan har också varuförsörjningen ökat sina lagernivåer inom dessa områden. En övergripande arbetsgrupp har
startats som behandlar frågor som behöver adresseras och säkras, t.ex. kommunikation,
rutiner, samverkan, kostnader, asylhälsa m.m. De som flytt och behöver vård ska få det
som att de vore asylsökande. Det gäller både personer som hänvisar till EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten. Parallellt med
detta ska även de som kommer erbjudas vaccinering av Covid-19.
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Gotlänningarnas förtroende för sin regions pandemihantering är högst i landet
Gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin i den egna
regionen är högst i landet. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att 82 procent av
gotlänningarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso-och sjukvårdens
hantering av coronapandemin. Även förtroendet för 1177 vårdguidens råd och hjälp om
hälsa och vård via telefon och via webb är högst i riket, 79 respektive 78 procent. Undersökningen visar också att förtroende för Visby lasarett är bland de högsta i landet, 84
procent svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende. Förtroendet för
vårdcentralerna är i nivå med genomsnittet i riket, 71 procent.
Även tillgängligheten till vårdcentralerna upplevs som god trots pandemi. De flesta
gotländska patienter anser att de får besöka vårdcentralen inom rimlig tid och att de blir
bemötta med respekt och värdighet. Patienterna är också nöjda med de sätt de kan komma
i kontakt med vårdcentralen. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten i
primärvården som SKR genomförde under 2021 och som redovisades i februari i år.
Patienterna uppger dock i betydligt lägre utsträckning än rikets genomsnitt att de får träffa
samma läkare vid sina besök, 30,9 procent positiva svar mot rikets 51,3 procent.
Ny organisation från 1 januari
Fr.o.m. den 1 januari gäller en ny organisation inom hälso- och sjukvården. Det innebär i
korthet att tidigare matrisorganisation är avvecklad och yrkesgrupperna läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter nu finns
samlade under respektive verksamhet i den somatiska vården. Stora delar av hab/rehab har
även flyttats till primärvården.
Ansträngt läge på Kemlab och Blodcentralen
Under årets första månader har ett redan svårt läge på Kemlab och Blodcentralen blivit än
mer ansträngt. Det är stora svårigheter att bemanna med biomedicinska analytiker och
bristen på BMA har redan tidigare gjort att tjänster, så långt det är möjligt, tillsatts med
sjuksköterskor och undersköterskor. Det ansträngda läget har lett till en fördjupad analys av
nuvarande arbetsuppgifter, metoder och utbud vilket hittills medfört vissa förändringar i
rutiner och arbetssätt. Samarbetet med Karolinska Universitetslaboratoriet har utökats och
något fler analyser skickas till dem. En sedan tidigare beslutad översyn av hela verksamheten inom Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland kommer att genomföras och
avrapporteras under senhösten 2022.
Första linjen i egen regi
Sedan första januari drivs Första linjen i egen regi. Den tidigare pilotverksamheten drevs
tillsammans med socialförvaltningen men är nu en ordinarie verksamhet i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Mottagningen vänder sig till barn och unga som är mellan 6 och 17
år, och deras föräldrar, och erbjuder rådgivning och samtalsbehandling.
Införande av personcentrerat sammanhållet vårdförlopp
Psykiatrin har påbörjat implementeringen av det personcentrerade och sammanhållna
vårdförloppet för Schizofreni-förstagångsinsjuknade. En förutsättning för implementeringen var att det skulle finnas ett specialiserat team som tog hand om förstagångsinsjuknade vilket psykiatrin nu tillskapat. Andra insatser så som att patienter skall få en fast
vårdkontakt inom tre dygn, att patienter och anhöriga skall erbjudas krisintervention samt
erbjuda patienter gruppbehandling mot stigmatisering är andra insatser som personalen fått
utbildning i och som nu startat upp.
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Rörelse är receptet
Primärvårdens sjukgymnastmottagning har producerat och publicerat ett antal filmer med
tema levnadsvanor/fysisk aktivitet. Filmerna kan användas som stöd för den som arbetar
med levnadsvanor och förskriver fysisk aktivitet på recept (FaR) inom hälso- och sjukvården. Filmerna finns tillgängliga på gotland.se för alla att ta del av.
Förnyelsepriset
Till årets förnyelsedag bidrog hälso- och sjukvården med nästan hälften av bidragen och 4
av 5 vinster togs också hem av förvaltningen. Vinnarna var vaccinationsteamet som vann
servicepriset, diabetesteamet/lekterapin som vann förnyelsepriset för CookAlong, en
matlagningskurs för diabetiker och högflödesbehandling som vann publikens pris.
Dessutom fick Bokstrat Gotland, ett projekt i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan kvalitetspriset. Bidragen och priserna visar på att
det även i tider av hög belastning och oro i omvärlden finns en stor förändringskraft inom
förvaltningen.
3 Väsentliga personalförhållanden
Hög sjukfrånvaro
Året började med stor smittspridning och hög sjukfrånvaro. Enligt då gällande regler var
medarbetare hemma för att de själva hade symtom, de vårdade sjuka barn eller var friska
men delade hushåll med någon med symtom, så kallad hushållskarantän. Det gjorde att
bemanningsläget försvårades ytterligare när smittspridningen ökade. Sjuktalen började stiga
redan under slutet på 2021, efter att ha legat på en relativt stabil nivå under året, och under
januari/februari 2022 var det extremt höga tal.
Den höga frånvaron av personal ledde till att det flera gånger per dag krävdes
omprioriteringar och omplanering. Under jul- och nyårshelgerna frågade förvaltningen
medarbetarna om möjligheten att ta extrapass, och som åtgärd infördes bland annat extrapassersättning. För att ytterligare trygga och stärka upp verksamheten under helgerna
infördes beredskap även för enhetschefer.
Organisationsförändring
Den organisationsförändring som påbörjats under 2021 gick vid årsskiftet in i nästa fas.
Under årets första månader har fokus legat på implementering av den nya organisationen
och arbete med att forma arbetssätt och nya rutiner. Ett antal roller har förändrats och det
har lett till en del rekryteringar. Förändringsarbete är ofta krävande och kan medföra viss
oro bland medarbetarna, och det krävs mycket dialog och ett nära ledarskap för att lyckas
med en förändringsprocess. Arbetssätt, ledarskap och rutiner ses över och förändras vilket
kan vara både jobbigt och tidskrävande. Men det kan också leda till nya samarbeten och
nya effektivare arbetssätt.
Primärvården lyftes redan 2021 ut ur sjukhusorganisationen men har i och med
organisationsförändringen utökats med verksamheter som 1177 Vårdguiden, en
vaccinationsenhet. samt delar av hab/rehab. På sjukhuset har de största förändringarna
skett och fokus har legat på att bygga verksamheter där flera professioner ingår och bildar
team runt patienterna. Förutom att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samlas
under samma chef och verksamhet så ingår även roller som fysioterapeut, arbetsterapeut
och kurator i verksamheten.
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Från 1 juli 2021 är psykiatrin en verksamhet som är direkt underställd hälso- och
sjukvårdsdirektören men vid årsskiftet och som en del av förändringsresan fick även de
tillskott av nya professioner i form av arbetsterapeuter och fysioterapeuter när delar av
verksamheten hab/rehab omfördelades.
Med en ny organisation krävs även en ny organisation för facklig samverkan. Den nya
organisationen på sjukhuset består av 13 verksamheter. Med förslaget att ha en samverkansgrupp till varje verksamhet blir det fler samverkansgrupper, vilket är en utmaning
att bemanna med skyddsombud och fackliga representanter från alla fackförbund. Det är
ett arbete som ännu fortgår och som behöver utvärderas i slutet av året.
Flextidsavtal
I mitten av januari valde Vårdförbundet att säga upp det flextidsavtal som funnits inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kommunal hade sedan tidigare sagt upp avtalet men i
avvaktan på ett nytt avtal har tillämpningen fortsatt. I och med uppsägning från Vårdförbundet finns det inte längre något avtal att tillämpa. Avtalet går ut 14 april och arbete
för anpassning att ställa om verksamheten, utan ett flextidsavtal, pågår. En dialog har
påbörjats mellan arbetsgivaren och facken för att ta fram ett nytt gemensamt avtal. Om alla
fack ställer sig bakom detta är ännu inte klart.
Strategisk hållbar bemanning
Arbetet med strategisk hållbar bemanning har fortsatt och fler verksamheter är på väg in i
arbetet. Inom ramen för det arbetet görs aktuell bemanningsanalys utifrån aktuellt vårduppdrag, arbetssätt, administrativ tid samt sjuktal och semestrar. Inom vissa verksamheter
är behovet av hyrpersonal fortsatt stort.
Nationell upphandling av hyrpersonal
Det nationella arbetet med en gemensam upphandling av hyrpersonal för läkare och
sjuksköterskor pågår och är något försenat. Upphandlingen beräknas var klar i oktober
2022 och Region Gotland planerar att ansluta i början av 2023 då nuvarande avtal löper ut.
3.1 Personalvolym
Antal anställda
Antal anställda Förändring mot
Feb 2022
Feb 2021

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Feb 2021
Feb 2022

Alla anställningsformer

1 610

21

1 561

27

Tillsvidare

1 421

37

1 381

39

192

-15

180

-12

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen
sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.
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Faktisk arbetad tid
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2022 Jan - Feb 2021
82 Hälso o sjukvårdsnämnd

1 260

Förändring

1 250

10

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

Det är i år svårt att göra jämförelser och analysera skillnaderna eftersom en ny organisation
trädde ikraft den 1 januari 2022. Den nya organisationen på sjukhuset innebär bl.a. att
medarbetarna som organisatoriskt ingick i resursområde öppenvård/slutenvård nu tillhör
de olika medicinska och opererande specialistområdena. Samtidigt flyttade stora delar av
resursområde hab/rehab ut i primärvården, förutom roller, som är kvar på sjukhuset eller
har flyttats till psykiatrin. Totalt sett har förvaltningen ökat med 21 anställda, jämfört med
februari månad 2021.
Gällande faktisk arbetad tid så har det ökat motsvarande 10 heltidsarbetare jämfört med
samma period året innan. Med anledning av den höga sjukfrånvaron under januari och
februari har också övertiden ökat jämfört med föregående år.
Våra system kan inte alltid hantera historiken vid omorganisationer vilket innebär svårigheter att göra jämförelser över vart förändringar har skett. Nedan finns några jämförelser
som gjorts i andra system men som avser lite andra tidsperioder. Antal anställda och
kompetenser jämför utgången av april 2021 mot utgången av mars 2022.

Omorganisationer gör jämförelser svårt. De områden som avvecklats helt och vars
medarbetare kommit att tillhöra nya men befintliga organisationer skapar en viss
missvisande bild. Detta gäller framförallt personal från hab/rehab där viss verksamhet
flyttat i sin helhet till primärvården medan vissa delar av verksamheten är uppdelad.
Tabell ovan som visar utfall per verksamhetsområde visar större nedgång på sjukhuset
vilket är effekten av att hab/rehab flyttat till primärvården. Förändringarna är att exklusive
de förändringar som omorganisationen innebär har sjukhuset ökat antal anställda. Denna
ökning står för i stort sett hela förändringen. Till primärvården tillkom, förutom
hab/rehab, 1177 under 2021 vilket motsvarar 6 anställda som inte fanns med i mätpunkten
2021.
De kompetenser som ökat mellan åren är framförallt läkare och sjuksköterskekompetenser.
Trots detta är behovet av inhyrd personal fortsatt stort och till viss del ökande.
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Bilden nedan visar all arbetad tid i förvaltningen av alla personalkategorier och anställningsformer. Den röda linjen är ett rullande 3-månadersvärde. Tiden ökar och förutom detta
finns arbetstiden som utförs av den inhyrda personalen.
De personalkategorier som har en ökning i arbetat tid är framför allt läkare och
sjuksköterskor, d.v.s. samma kategorier som ökar i antal anställda. En mycket liten del av
ökningen bland sjuksköterskor kan förklaras av vaccination av Covid-19 samt 1177.
Trenden är mer arbetad tid.
Det som minskar i arbetad tid är de områden som signalerar problem, biomedicinska
analytiker samt sjuksköterskor som jobbar natt eller rotation.

3.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal %
Jan - Feb 2022

Sjuktal %
Jan - Feb 2021

Förändring %
enheter

Alla

8.98%

6.24%

2.74%

Kvinna

9.69%

6.51%

3.18%

Man

5.44%

4.94%

0.50%

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 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Sjukfrånvaron har under årets första månader varit extrem. Det genomsnittliga sjuktalet
ligger på 9,2% för januari och 8,7% för februari. En del verksamheter har haft uppemot
15% sjukfrånvaro, bl.a. internmedicin och ögon. Den främsta orsaken är pandemin och
den extrema smittspridningen som var i början på året. Restriktioner som hushållskarantän
var också bidragande till den höga frånvaron.
Även trötthet och brist på återhämtning har blivit vanligare som skäl för korttidsfrånvaro,
något som flera verksamheter vittnar om. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortsatt
stor, och både kvinnors och mäns sjuktal har ökat under perioden jämfört med samma tid
förra året. Samtidigt har det under samma period och av samma anledningar varit svårt att
få tag i vikarier.
Bild nedan visar på de toppar av sjukfrånvaro som följer toppar av smittspridningen.
Staplarna visar den totala tiden som registrerats för någon form av frånvaro orsakad av
sjukdom. Röd linje är tid som faller inom kort sjukfrånvaro, dag 1-15 medan svart linje
avser övrig sjukdomsrelaterad frånvaro.
Samtliga verksamheter visar på samma mönster som tidigare pandemitoppar för årets
första månader. Dock finns en avvikelse för tandvården som under jan-feb haft betydligt
fler sjukfrånvarotimmar än tidigare utbrott av pandemin. Något som påverkat intäkterna
för verksamheten negativt.

9

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 1

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat är 37 miljoner bättre än budget. Intäkter avviker positivt med 86
miljoner och kostnader avviker negativt med 49 miljoner. Orsak till dessa avvikelser kan till
stor del förklaras av intäkter och kostnader relaterat till pandemin, cirka 55 miljoner i
intäkter och cirka 24 miljoner i kostnader, ett så här långt positivt netto på 31 miljoner.
Dessutom har det till skillnad från tidigare år bokats upp större intäkter och kostnader
tillhörande perioden, något som påverkar jämförelsen med budgeten som i många fall är
periodiserad utifrån när utfall uppstår.
Ett justerat utfall utifrån hur budget är periodiserat är istället cirka 30 miljoner bättre än
budget. Förutom ovan finns även vissa kostnader, som t.ex. utomlänsvård, som är lägre i
början av året än i slutet vilket även det påverkar resultatet positivt, men kortsiktigt.
Att öka graden av periodisering är mycket bra över tid för att säkra en mer korrekt
finansiell rapportering. År 2023 så kommer jämförelserna mot 2022 att bli mer ändamålsenliga.
Intäkter
Framförallt är det bidragen som avviker mot budget och det är hänförbart till Covid-19
som inte är budgeterat, samt läkemedelsbidrag som har bokats upp i delårsbokslutet.
Exklusive dessa två poster ligger bidrag i nivå med budget. Jämfört mot 2021 och bortsett
från bidragen är förvaltningens externa intäkter drygt 1 miljon högre 2022.
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Utfall intäkter per intäktsslag, avvikelse mot budget, belopp och %. Linje definierar budget.
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Kostnader
Avvikelse per kostnadsslag
I bild nedan visas kostnader nedbrutet på olika kostnadsslag jämfört med budget.

Utfall kostnader per kostnadsslag, avvikelse mot budget, belopp och %. Linje definierar budget.

Personalkostnader
Avvikelsen mot budget är negativ med cirka 6 miljoner. Avvikelsen består av kostnader för
semesterlöner, jour, övertider och sjuklöner. Jämfört mot 2021 är den totala kostnadsökningen för personal cirka 16 miljoner. Större kostnadsökningar mot 2021 (2,3-3 miljoner)
finns för semesterlöner, timlöner och sjuklöner. Kostnaden för månadslöner ligger på
samma nivå som 2021. Pandemin har fortsatt påverkan på personalkostnaden där
merkostnader framförallt finns och funnits för vaccination och smittspårning. Exklusive
kända pandemirelaterade personalkostnader är avvikelsen istället positiv med cirka 3
miljoner.
Hyrpersonal
Trots att antalet arbetade timmar ökar inom hälso- och sjukvården och därmed även
kostnaden för arbetskraft, ökar även behovet av inhyrd personal. Budgeten för inhyrd
personal har ökats för innevarande år, från 20 till 30 miljoner. Kostnaden på 33 miljoner
motsvarar cirka 11% av personalkostnaderna för samma period och avvikelsen uppgår till
cirka 22 miljoner. Denna avvikelse ska finansieras av lägre personalkostnader, något som
inte uppnåtts för de första månaderna. Jämfört mot 2021 har kostnaden för årets första
kvartal ökat med 13 miljoner. En del av ökningen förklaras av uppbokningar som gjorts på
cirka 10 miljoner, dock kvarstår en kostnadsökning på cirka 3 miljoner jämfört med 2021.
Inhyrda sjuksköterskor står för största kostnadsökningen. Vi ser även att timpriserna ökar i
takt med att efterfrågan på personal ökar.
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Läkemedel
Likt beskrivet tidigare har både bidrag och kostnader för läkemedel bokats upp i delårsbokslutet men periodiseringen av budget stämmer inte överens mot detta och skapar
därmed en positiv avvikelse på cirka 14 miljoner mot budget. Ett justerat utfall med hänsyn
till bokningar ger ett utfall i nivå med budget eller något högre.
Utomlänsvård
Kostnaden för utomlänsvård är 8 miljoner bättre än budget. Förvaltningens kostnader för
oremitterad vård står för cirka 2 miljoner av överskottet. Kostnaden för utomlänsvård är
dessutom vanligen högre i slutet av ett år än början då mycket faktureras klart i december
vilket till viss del kan förklara överskottet då budgeten är fördelad lika över årets månader.
Jämfört mot 2021 är kostnaden cirka 1 miljon lägre.
Övrigt
Övriga kostnader som avviker mycket mot budget är relaterade till analyskostnader/PCRtester som genomfördes i stor skala inledningsvis under 2022. Exklusive dessa kostnader är
utfallet för analyskostnader i nivå med budget.
Covid-19
Inledningsvis under året genomfördes mycket stora volymer av PCR-tester vilket bidrog till
höga intäkter och kostnader. Förvaltningen har fått fortsatta bidrag för att genomföra
vaccinationsarbetet samt ersättning för varje genomförd vaccination. Ersättningar för
kostnad av vård av patienter med Covid-19 som huvuddiagnos har också fördelats ut i
verksamheten. Varken kostnader eller intäkter för Covid-19 är budgeterat och nettoresultatet för detta uppgår till cirka 31 miljoner; intäkter cirka 55 miljoner och kostnader
cirka 24 miljoner.
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Åtgärder och aktiviteter för att uppnå en budget i balans, status
Inför 2022 togs en aktivitetslista fram för att uppnå en ekonomi i balans. Vissa aktiviteter
har kortare perspektiv, 2022 och andra har längre. Nedan redovisas aktiviteter, status och
eventuella kommentarer.

14

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 1

Avvikelse mot budget per verksamhet, intäkter och kostnader

Utfall kostnader per verksamhet, avvikelse mot budget, belopp och %. Linje definierar budget.

Sjukhus
Positiv avvikelse på intäkter och bidrag på cirka 9 miljoner vilket är hänförbart till
pandemin. Kostnader avviker med 22 miljoner mot budget där kostnader för arbetskraft,
egen personal och inhyrd personal står för den största avvikelsen på cirka 16 miljoner.
Konkurrensutsatta vårdtjänster
Avvikelsen är hänförbar till de uppbokningar som gjorts som inte stämmer mot budget.
Psykiatrin
Mindre avvikelser med undantag för en större positiv avvikelse på personalkostnader med
3 miljoner.
Tandvården
Sjukfrånvaro hos tandläkare och tandhygienister påverkar intäkterna negativt med cirka
1 miljon för första kvartalet. Positiv avvikelse på personalkostnader med cirka 1 miljon.
I övrigt mindre avvikelser.
Primärvård inkl. hab/rehab
Vaccination mot Covid-19 bidrar till höga intäkter och bidrag som avviker positivt med 15
miljoner mot budget. Kostnader som avviker negativt är likt tidigare hyrpersonal men även
kostnader för egen personal, 8 respektive 4 miljoner. I avvikelsen för egen personal finns
kostnader för vaccinationspersonal med 6 miljoner, vilka är budgeterade.
Förvaltningsledning och övergripande verksamhet
Resultat för perioden påverkas mycket av pandemin som bidrar positivt med cirka 16
miljoner. Dessa kostnader och intäkter består främst i PCR-prover, ersättningar och
analyskostnader.
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Övrigt som avviker är ex. den budget som finns för inhyrd personal där kostnaden uppstår
i annan verksamhet. Kostnaden för köpt rättspsykiatri är lägre än budget med cirka 3
miljoner. Kostnader och bidrag för förskrivna läkemedel avviker likt beskrivet ovan.
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2022
2022

Avvikelse Jan Mar 2022

Utfall Jan- Mar
2021

-471 435

-434 104

37 331

-438 497

126 093

212 374

86 281

133 286

Taxor och Avgifter

19 000

18 359

-642

18 044

Statsbidrag

35 600

123 588

87 988

53 222

Försäljning vara/tjänst

30 453

30 872

419

27 033

Intern resursfördelning

36 124

34 706

-1 417

30 393

4 916

4 849

-67

4 594

KOSTNADER

-597 528

-646 478

-48 950

-571 782

Personal

-280 381

-285 979

-5 598

-269 607

Köp av tjänst

-54 730

-77 787

-23 057

-59 678

Köp huvudverksamhet

-66 816

-70 161

-3 345

-59 609

Förbrukningsmaterial

-81 176

-101 194

-20 018

-82 090

Lokaler

-32 972

-34 789

-1 817

-34 104

Avskrivning, internränta

-6 059

-6 635

-577

-6 312

Intern resursfördelning

-42 819

-41 449

1 370

-36 482

Övriga kostnader

-32 576

-28 484

4 092

-23 900

INTÄKTER

Övriga 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.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Det är svårt att göra rättvisande jämförelser för både intäkter och kostnader. Nytt för 2022
är att kostnader och intäkter av mer väsentligt belopp ska bokas upp i delårsbokslutet.
Många bidrag fördelas från 2022 även ut varje månad istället för att likt tidigare år bokföras
i augusti och december. Detta gör att jämförelser är bitvis inte blir helt rättvisande under
2022.
Kostnadsutvecklingen för första kvartalet 2021 och 2022 är 75 miljoner eller 13%.
Exkluderas de kostnader som har bokats i delåret 2022 men som inte bokades 2021 är
uppgången på kostnader cirka 40 miljoner eller 7%. Exkluderas kostnader för Covid-19
minskar kostnadsutvecklingen ytterligare något nedåt, dock marginellt.
Nettokostnadsutvecklingen för perioden har minskat med 4 miljoner vilket är en effekt av
mer bidrag bokförda i perioden jan-mars 2022 än 2021.
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Kommentarer kring kostnadsutveckling för olika kostnadsområden finns i redovisningen
ovan där utfall mot budget kommenterats tillsammans med jämförelser mot 2021 års utfall
för samma period.
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2022

Utfall Jan- Mar
2021

Förändring

Förändring %

-434 104

-438 497

4 393

-1%

212 374

133 286

79 088

59%

18 359

18 044

314

2%

123 588

53 222

70 365

132%

Försäljning vara/tjänst

30 872

27 033

3 840

14%

Intern resursfördelning

34 706

30 393

4 314

14%

4 849

4 594

255

6%

KOSTNADER

-646 478

-571 782

-74 696

13%

Personal

-285 979

-269 607

-16 371

6%

Köp av tjänst

-77 787

-59 678

-18 110

30%

Köp huvudverksamhet

-70 161

-59 609

-10 552

18%

Förbrukningsmaterial

-101 194

-82 090

-19 104

23%

-34 789

-34 104

-684

2%

Avskrivning, internränta

-6 635

-6 312

-324

5%

Intern resursfördelning

-41 449

-36 482

-4 967

14%

Övriga kostnader

-28 484

-23 900

-4 584

19%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Lokaler

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.

4.3 Årsprognos

Prognosen för 2022 är efter första delåret -10 msek mot budget. Verksamheterna indikerar
större avvikelser på framförallt kostnaden för inhyrd personal/konsulter som tillsammans
med personalkostnader ligger på en hög nivå över budget, drygt 30 msek.
Indikationerna är att kostnaden för inhyrd personal är stigande, både i form av utökat
behov men även högre priser som en konsekvens av stor efterfrågan.
Prognosen är att intäkter och bidrag kommer att avvika positivt mot budget. Detta beror
på ersättningar för Covid-19 samt ökade intäkter i form av andra bidrag.
Kostnaden för utomlänsvård är prognostiserad att ligga under budget. Det finns dock stor
osäkerhet i detta då utomlänsvården är svår att styra.
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Kostnaden för läkemedel är i nivå med budget, läkemedelsbidraget är högre än budgeterat
och därmed har även prognosen justerats men så även kostnaden för läkemedel som
justerats i samma utsträckning. Även här finns osäkerhet då det är tidigt på året och svårt
att förutse kommande behov av dyrare läkemedel.
Likt 2021 förväntas pandemin ekonomiskt bidra med intäkter och bidrag som är högre än
kostnaderna men det är framförallt i början av året när PCR-testning pågick. Vaccinationskostnader beräknas ligga i nivå med ersättning som fås för genomförda vaccinationer. De
ersättningar som sjukvården får för uppskjuten vård m.m. ska inte påverka resultatet
positivt då det ska generera kostnader i samma utsträckning.
Verksamhetsmässigt finns de i dagsläget större negativa avvikelserna inom sjukhuset och
primärvård, samt konkurrensutsatt verksamhet. Primärvården har fortsatt stora problem att
bemanna och har därmed ett stort behov av inhyrda läkare. Samma sak ses på sjukhuset där
det finns behov av inhyrd läkarkompetens, men framförallt ökar behovet av inhyrda
sjuksköterskor. Indikationer finns även att sommaren kommer bemannas upp med mer
hyrpersonal än tidigare år i den mån det går att avropa personal.
Sammantaget är målet att vi ska ha ett utfall i nivå med budget, men den ökade kostnaden
för arbetskraft i from av egen personal och inhyrd personal indikerar en risk i på minus 1015 miljoner.
Kontostruktur

Budget 2022

Senaste
prognos 2022

Avvikelse

Utfall 2021

-1 897 167

-1 907 167

-10 000

-1 807 355

697 628

754 114

56 486

873 867

73 405

72 413

-992

71 371

Statsbidrag

294 321

354 746

60 425

460 842

Försäljning vara/tjänst

165 744

162 887

-2 856

179 897

Intern resursfördelning

144 494

144 554

60

140 573

19 664

19 514

-150

21 185

KOSTNADER

-2 594 795

-2 661 281

-66 486

-2 681 222

Personal

-1 164 923

-1 148 119

16 805

-1 147 510

Köp av tjänst

-218 922

-292 866

-73 944

-322 979

Köp huvudverksamhet

-358 389

-352 877

5 512

-351 653

Förbrukn. mtrl

-390 540

-408 475

-17 935

-405 723

Lokaler

-131 887

-134 768

-2 881

-139 856

-24 234

-26 166

-1 931

-25 974

Intern resursfördelning

-171 276

-168 001

3 275

-164 027

Övriga kostnader

-134 624

-130 010

4 613

-123 502

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
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4.4 Investeringar

4.1.1 Investeringsuppföljning och prognos
Av den tilldelade investeringsbudgeten så är prognosen för 2022 att förvaltningen kommer
att överskrida den beslutade potten med cirka 8 miljoner, vilket lyfts som särskilt ärende till
nämnden. Gällande investeringar som avser enskilda projekt för ombyggnationer är dessa i
nuläget svårbedömda då flera av projekten är i ett inledningsskede. Prognosen
kommenteras för varje projekt nedan.
En mer säker prognos vad gäller investeringarna kommer att kunna lämnas i delårsrapport
2.
4.1.2 Pott för medicinteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre
ombyggnationer
Maskiner och inventarier
För närvarande pågår ett tjugotal investeringar i olika faser. Några större investeringar som
pågår är olika varianter av ultraljud, CTG-utrustning med övervakning till förlossningen,
operationsstaplar till kirurgi, gynekologi och ortopedi, datasystem till
laboratorieverksamheten samt systemlösning för anestesi/IVA-journaler (PDMS). Det är
ett stort behov i verksamheterna av olika typer av investeringar och allt fler systemlösningar
har identifierats med stora behov.
Ett antal ramavtalsupphandlingar pågår tillsammans med Region Stockholm vilket medför
en bättre investeringsplanering då färdiga ramavtal finns, samtidigt som det sparar
upphandlingsresurser såväl inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och inom
regionstyrelseförvaltningens centrala upphandlingsstödsenhet. I dagsläget kommer stor del
av upphandlarkompetensen från upphandlade upphandlingskonsulter, vilket ökar
investeringsutgiften i de olika projekten.
Inventarier i lokaler
Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
Under början av året har investeringsmedel främst använts till inventarier för den
kommande flytten av barnmorskemottagningen och till tandteknikerlabbet på Mun- och
käkcentrum där ombyggnation pågår.
Investering i lokaler
Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhetsförändringar. Exempel på åtgärder är vårdpaneler på förlossningen och
flertalet mindre åtgärder såsom kortläsare, ljudisolering och dörrpartier etc.
4.1.3 Investeringar budgeterade som egna projekt
•
•

Skelettundersökningsutrustning (kompletteringsbudget från 2021)
Upphandlingen är avslutad och leveransen klar. Utfallet i nivå med beslutad budget.
Ombyggnation Bårhuset (kompletteringsbudget från 2021)
Ombyggnationen beräknas starta till hösten. Största delen av ekonomiskt utfall
prognostiseras under 2023.
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Kallelsesystemet (delvis kompletteringsbudget från 2021)
Upphandlingsarbete pågår. Budgeten ska överföras till teknikförvaltningen och
prognos lämnas av teknikförvaltningen.
Ombyggnad utökade lokaler akutmottagning (kompletteringsbudget från 2021)
Verksamheten har sett på justering av programhandling och genomfört fördjupat
arbete med akutrummen och arbetssätt samt expeditioner. Ny kostnadsberäkning
har genomförts. Ombyggnation kan ske tidigast efter att lokaler frigjorts för
utökningsmöjligheter. Största delen av investeringsutgiften prognostiseras till 2023.
Inventarier för enheten för akut mottagande (kompletteringsbudget från 2021)
Inventarier är förknippat med genomförande av ombyggnationen och omfattar
också inventarier till tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner och genomförs troligtvis till största delen under 2023. Största delen av det ekonomiska utfallet
prognostiseras således till 2023.
Anestesiarbetsstationer
Finns på avtal, kommer att vara klara under 2022. Prognosen är att projektet
lämnar ett överskott på ca 800 Tkr.
Central provtagning, 3 miljoner
Framtagande och genomförande av åtgärder för att tillskapa en central provtagningsenhet på Korpen för bägge vårdcentralerna. Projektet är etapp 4 i de
projekt som pågår på Korpen där projektet kan ske tidigast till vintern då lokalerna
är upptagna tills lokaler för barnmorskemottagningen färdigställts, vilket beräknas
bli oktober 2022. Projektet har beställts av teknikförvaltningen och budgeten ska
överföras till teknikförvaltningen i samband med projektstart. Största delen av
ekonomiskt utfall prognostiseras till 2023.
Korpen 2-3, 7 miljoner
Projekt Korpen 1,2,3 är ett lokalanpassnings- och underhållsprojekt i 3 etapper på
Korpen. Projektet ska lösa flera verksamheters trångboddhet och lokalproblem
genom lokalanpassningar och flytt till nya lokaler. Lokalanpassningarna och
planeringen ska bidra till ökat samarbete och förbättrade patientflöden. Projektet
och etapperna bekostas med 60% investeringsmedel HSF och 40% underhållsmedel TKF då lokalerna på Korpen är i stort behov av underhåll. Etapp 1, lokaler
för barnavårdscentralen, centrala barnhälsovårdsenheten och gemensamma lokaler
tillsammans med barnmorskemottagningen är klart.
Etapp 2 består av lokalanpassningar för delar av VC Wisby Söder. Förstudie är
genomfört och diskussion kring vägval och möjligheter i lokalerna på Korpen
behöver genomlysas innan projektet kan genomföras. Etapp 2 genomförs efter att
etapp 3 är klar.
Etapp 3 är lokalanpassningar för barnmorskemottagningen som i dagarna startar
och beräknas bli klar under oktober 2022. Budget för etapp 2 och 3, för hälso- och
sjukvårdsförvaltningens del är 7 miljoner exklusive inventarier och är beslutat till år
2022. Budget för etapp 3 är under överflyttning till teknikförvaltningen.
Utbetalningsprognos för etapp 3 lämnas av teknikförvaltningen, resterande medel
prognostiseras till 2023.

•

Klinte Trygghetspunkt, 1,9 miljoner
Ny verksamhet med trygghetspunkt i Klintehamn. I lokalerna ska Hemse
vårdcentral ha verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos
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undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digital
läkarmedverkan från Hemse VC samt möjlig utveckling med samtalsbehandlare.
Genomförande av verksamhetsåtgärder och underhållsåtgärder enligt utredning.
Projektet är kostnadsberäknat till 3,4 miljoner varav hälso- och sjukvårdsförvaltningens del är beräknat till 1,9 miljoner exklusive inventarier. Start beräknas
till 1 september 2022.
4.1.4 Projekt överförda till teknikförvaltningen
Tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner vid lasarettet
Teknikförvaltningen har genomfört en upphandling av köp av paviljonger. Projektet
fortsätter nu enligt uppgjord plan med projektering med leverantören och med verksamheterna. Under första kvartalet har bygglovsansökan lämnats in och utfallet av denna
kommer att avgöra hur snart byggplanerna kan sättas i verket.
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Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapporter och bilagor 2022
Förlag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2022.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den
ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredning
av budget för 2023. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även
väsentliga händelser för perioden.
Pandemin har fortsatt varit i fokus under årets första månader.
Smittspridningen var rekordhög under januari/början på februari och det
avspeglade sig även i förvaltningens sjukfrånvaro. Trots den höga
smittspridningen togs nästan alla restriktioner bort den 9 februari och kort
därefter avslutades den storskaliga testningen för allmänheten.
Med anledning av det oroliga omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina så har
förvaltningen ökat beredskapen. Fokus har varit att se över krisberedskapen
ytterligare och säkra processer för förvaltningens ansvar vid ett eventuellt
större flyktingmottagande.
Vid årsskiftet tog hälso- och sjukvården över ansvaret för första linjen och i
och med det så permanentades också verksamheten som tidigare har bedrivits
som ett projekt.
Kraften kring förbättringsarbeten är stor inom hälso- och sjukvården och cirka
hälften av de bidrag som lämnats in till årets Förnyelsedag kom från
medarbetare i vården och 4 av 5 priser gick helt eller delvis till hälso- och
sjukvårdens bidrag.
Från och med 1 januari gäller en ny organisation inom hälso- och sjukvården,
där den största skillnaden är att den tidigare matrisorganisationen på Visby
lasarett har avvecklats.
Resultat från enkätundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att
gotlänningarnas förtroende för sin regions pandemihantering är högst i landet.
Den höga sjukfrånvaron har pressat förvaltningen mycket på personalsidan.
Under januari var sjuktalet drygt 9 procent och ännu högre inom vissa
verksamheter. Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökar jämfört med
föregående år, knappt 40 fler. Ökningen syns bland sjuksköterskor, läkare och
undersköterskor, samtidigt som behovet av inhyrd personal ökar. Antalet
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arbetade timmar är för årets första månader på ungefär samma nivå som
samma period föregående år.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är +37 miljoner varav +86
miljoner på intäkter och -49 miljoner på kostnader. Jämfört mot samma period
föregående år är kostnads-utvecklingen 75 miljoner eller 13 procent. Justerad
nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med 2021 är negativ med 4
miljoner vilket är en effekt av uppbokningar i större grad samt positiv
ekonomisk effekt från pandemin.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2022
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen
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Mottagare
Regionstyrelsen

Framtida användning Solbergabadet
Förslag till beslut

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie inklusive
kostnadsberäkningar för att rusta nuvarande Solbergabadet enligt kulturens
behov.
• Avstämning till Budgetberedningen våren 2023.
Sammanfattning

I och med beslutet att gå vidare med planerna på en nybyggnation av ett
badhus i Visby, (RF 2021-11-22, § 192) fick regionstyrelseförvaltningen
uppdraget att se över framtida användning av befintligt Solbergabad och
återkomma till Budgetberedningen 2022 med förslag till fortsatt hantering.
Efter en initial inventering visade sig två tydliga behov. Dels från Utbildningoch arbetslivsförvaltningen (UAF) som ser ett ökat behov av ytor till idrott allt
eftersom läroplanen ökar på antalet timmar inom idrottsämnet, dels från
kulturen som ser ett behov av ändamålsanpassade lokaler för kulturen och då
främst scenkonsten. Detta behov har påvisats länge vilket framgår tydligt i
Gotlands kulturplan 2021-2024. Bägge dessa behov finns sammanställda i
bilaga 1 och bilaga 2. Utifrån dessa behov bedömer regionstyrelseförvaltningen
att Solbergabadet bör verksamhetsanpassas utifrån kulturens behov. UAF har
ett redan påbörjar arbete till budgetberedningen med att äska för en
nyetablering av idrottshall i både Roma och Visby. Från
Regionstyrelseförvaltningen ser vi ett behov av dessa bägge hallarna för att
tillgodose även föreningslivets behov framöver. Parallellt med framtagandet av
förstudie av Solbergabadet som nytt kulturhus, vill regionstyrelseförvaltningen
gemensamt med UAF fortsätta att driva frågan om nya hallar i Visby och
Roma för att säkerställa både skolans och idrottens behov långsiktigt.
En fortsatt process för att säkerställa framtida användning bör en förstudie
innehålla följande i enlighet med kulturens behov tas fram:
1) En översikt av lokalens förutsättningar och möjligheter för ombyggnad
2) Förslag på drift och huvudmannaskap
3) Samverkansplan i huset för intressenter i kulturlivet vars behov
behöver tillgodoses
4) Jämförelser och lärdomar i landet – exempelvis i Sigtuna, Gävle och
Karlshamns kommun.
5) Kostnadsberäkningar samt skisser.
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Ärendebeskrivning

I och med beslutet att gå vidare med planerna att bygga ett nytt badhus, (RF
2021-11-22, § 192), fick regionstyrelseförvaltningen uppdraget att se över
framtida användning av befintligt Solbergabad och återkomma till
Budgetberedningen 2022 med förslag till fortsatt hantering. Efter att ha
sonderat i Region Gotlands förvaltningar och fastighetsförvaltningsavdelning
är slutsatsen att två tydliga behov finns. Det är Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) som ser att idrottsämnet har fått succesivt
utökad tid i läroplanerna. Något som i förlängningen inte går att möta i
befintliga lokaler, och som gör det svårt att uppnå likvärdighet inom
undervisningen av idrottsämnet. En ombyggnation av Solbergabadet till
gymnastikhall skulle lösa den problamtiken för skolan. Hela skolans bakgrund
och behov går att läsa i bilaga 1.
Behovet av ändamålsanpassade lokaler för kulturen och scenkonsten är
långvarigt och framgår tydligt i Gotlands kulturplan 2021-2024. Flera försök
har genom åren gjorts för att i olika byggsatsningar få ihop kulturen med andra
funktioner som kongresshall (Wisby strand), idrottshall (Ica Maxi Arena) och
aula (Säveaulan). I slutändan har kulturens behov inte realiserats fullt ut – vilket
lett till att behoven kvarstått och frågan skjutits på en oklar framtid. En
behovsinventering hos de regionala kulturinstitutionerna och det fria
kulturlivet gör gällande att en ombyggnation av befintligt Solbergabad skulle
uppfylla de kraven och möjligheterna som kulturen har. För kulturens behov i
helhet se bilaga 2.
Bedömning

Utifrån behoven och den sammantagna bilden anser
regionstyrelseförvaltningen att man bör gå vidare med planerna att
verksamhetsanpassa Solbergabadet efter kulturens behov.
Skälen till att föreslå en ombyggnad till förmån för kulturen i Solbergabadets
lokaler är många. Det är en unik byggnad vars arkitektur, kvalitet och placering
i stadsbilden gör den profilbärande och i sig konstnärligt intressant. Ett
kulturinnehåll skulle innebära att lokalen fortsatt skulle vara en öppen och
tillgänglig mötesplats för alla öns medborgare såväl som ett komplement till
den växande stadsdelen på Öster med nya bostäder och nytt badhus.
De behov som aktörerna - däribland Gotlands största kulturförening och två
regionala kulturinstitutioner - redovisar, har varit långvariga. Flera försök har
gjorts av aktörerna själva i olika scenarion med ett antal privata fastighetsägare,
även med förhoppningen om att en nybyggd Säveaula kunde bli en lösning.
Det krävs en ökad ekonomisk hållbarhet för aktörerna inom scenkonsten där
en stor del av verksamhetsmedlen idag går till att hyra, anpassa och uppstå i
tillfälliga lokaler med vad det innebär av tillgång till publikplatser, teknik och
krav på tillgänglighetsanpassning.
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En anpassad scen- och publikmöjlighet i nuvarande Solbergabadet skulle inte
bara kunna innebära en tekniskt godkänd och anpassad scen för kulturen för
uppskattningsvis 300-350 personer. Det skulle innebära mer kultur för fler större scen, fler publikplatser och kulturupplevelser av högre kvalitet.
Aktörernas behov och intresse av lokalerna visar redan nu att det finns ett
utbud nog för att fylla huset året runt och en ekonomi som skulle kunna bidra i
helheten. Samtliga tillfrågade aktörer ser alltså att de kan bidra ekonomiskt till
en hållbar samverkan i lokalen i form av exempelvis hyra.
Gotland skulle ha en etablerad plattform för allt från körsång till hårdrock, från
dansträning för unga till internationella gästspel. Det skulle ge en plats för
kulturverksamhet riktad till barn, unga och unga vuxna på både skol- och fritid
och helt nya möjligheter för samverkan mellan de regionala
kulturinstitutionerna och öns resterande kultur- och arrangörsliv - samt en
möjlighet till förlängning av sommarens teater-, musik- och konsertsäsong.
Det idag svaga konstområdet dans skulle få ytor till såväl repetition som
framträdanden vilket inte bara är relevant för den professionella dansen på ön
utan även för Kulturskolans danselever och den nyligen hitflyttade
dansutbildningen på Kulturama (Medborgarskolan). Vi skulle på Gotland
kunna ta emot gästspel från såväl fastlandet (tex från Riksteatern) som
internationellt, som vi idag inte kan på grund av att vi inte har en tekniskt
godkänd scen för stora och mellanstora uppsättningar för scenkonst.
Unga kulturutövare skulle komma närmare den professionella kulturen. Få ett
sammanhang och en scen att framträda på vid sin fritid. Det utbud av
professionell barnkultur som tillförs skolorna genom kulturgarantin skulle
förläggas här, öka kvaliteten på kulturen för barn och unga samtidigt som det
skulle visa dem vägen till en samlad plats för kultur och scenkonst. Lokalen
skulle även ge ett värde för Solbergaskolans musikklasser/musikinriktning och
vara en relevant plats för verksamhet för Ungkulturhuset Fenix och Gotlands
framtida kulturskapare.
Ur ett landsbygdsperspektiv ser regionstyrelseförvaltningen en ny plats för
scenkonsten och kulturen i Visby som en möjlighet för hela ön och inte i
konkurrens med landsbygdens scener eller utbud. Det påverkar tex inte de
turnéer som aktörerna redan gör på landsbygderna (i lokaler som drivs av
föreningar som kan söka regionens investeringsstöd för upprustning av
samlingshållande lokaler). Utbudet som aktörerna har behov av att förlägga i
Visby lägger de idag på bland annat Wisby Strand - som saknar rätt
anpassningar för scenkonst, och som dessutom är dyr. Bedömningen är att stor
del av de medel regionen fördelar i stöd idag används för att
verksamhetsanpassa lokaler som inte helt anpassade till scenkonst.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför en möjlighet i att medel som fördelas
kan nyttjas till verksamhet istället för omställning av lokaler.
Ett kulturhus för hela ön med plats för musik, teater dans och ungkultur skulle
innebära att huset inte bara används dagtid utan även kvällar, helger och lov.
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Utmaningen med kulturen i huset är snarare att inte alla som vill får plats
eftersom det är så många med liknande behov.
En fördjupande förstudie om ett kulturinnehåll i Solbergabadet innebär en mer
detaljerad beskrivning av lokalens förutsättningar och möjligheter och de
kostnader en ombyggnad skulle innebära. Den skulle fördjupa sig i frågor kring
huvudmannaskap och ekonomi för drift och utgöra en samverkansplan för de
aktörer som kan ingå i huset.
En fortsatt process för att säkerställa framtida användning bör en förstudie
innehålla följande i enlighet med kulturens behov tas fram:
1) En översikt av lokalens förutsättningar och möjligheter för ombyggnad
2) Förslag på drift och huvudmannaskap
3) Samverkansplan i huset för intressenter i kulturlivet vars behov
behöver tillgodoses
4) Jämförelser och lärdomar i landet – exempelvis i Sigtuna, Gävle och
Karlshamns kommun.
5) Kostnadsberäkningar samt skisser.
UAF:s behov av utökade ytor för idrottsämnet kvarstår. UAF har i de senaste
Strategisk plan och budget gått fram med äskningar för idrottshallar i både
Roma och Visby för att täcka skolans behov utifrån den behovsbild som UAF
redovisar redan från 2023. Regionstyrelseförvaltningen ser ett stort behov även
för föreningslivet att ha tillgång till fler anläggningar och ställer sig bakom UAF
äskande om nya fullstora idrottshallar. Äskandet som UAF har till 2023 skulle
sannolikt ge tillträde till anläggningar tidigare än en verksamhetsanpassning av
Solbergabadet. Preliminärt skulle en sådan anpassning vara klart först 2027. En
idrottshall på Solbergabadet skulle inte ha fullstora mått, det vill säga en golvyta
på minst 20x40 meter och skulle inte avlasta det befintliga beståndet av hallar
på något märkbart sätt och inte bidra till en ökad reell kapacitet.
Beslutsunderlag

Vägledande för förslaget är befintliga mål i RUS och Kulturplan 2021-2024 och
de prioriteringsgrunder som gäller för det statliga stödet till regional kultur
uppställda av Kulturrådet.
Mål ur RUS, Vårt Gotland 2040
•
•
•
•

Använd kulturen som en kraft för samhällsutvecklingen
Främja tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga
vuxna
Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer
Verka för en resurseffektiv bebyggelse

Mål ur KULTURPLAN 2021-2024
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Vi vill identifiera och erbjuda befintliga lokaler som kan användas för
musik- teater- och dansverksamhet
Vi vill förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt
utformade arenor för scen- och bildkonst i Visby (samt öka det
kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler)
Vi vill stärka kontaktytorna och förbättra samordning och
kompetensutnyttjande kulturarrangörer emellan
Vi vill att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet
med nya satsningar för en jämlik och jämställd hälsa och för ökad
attraktionskraft.

Bilaga 1. UAF behovsbeskrivning
Bilaga 2. Kulturens behovsbeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

20 januari 2022

Mottagare
Regionstyrelseförvaltningen, Kultur och
fritidsavdelningen. Pär Gustavsson, Per
Wallstedt
Kopia till Angelica Andersson Fihn, Torsten
Flemming, Stefan Nypelius

Behov av ytterligare idrottshall i centrala Visby
Bakgrund

Idrottsämnet har de senaste åren fått successivt utökad tid i läroplanerna. I
Roma och centrala Visby (Solbergalinjen) har det redan innan utökningarna
varit svårt att uppfylla krav och likvärdighet i främst Solbergalinjen. Det är
numera omöjligt att på Solbergaskolan låta alla elever ha idrott inomhus.
Uteundervisning, blockläsning samt en utökad andel teoretisk idrott är den
lösning som måste tillämpas. Även brist på omklädningsrum som i viss mån
behövs även till uteundervisning gör situationen mycket svår. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) har påtalat detta under några år då vetskapen
funnits. Beslut om budget för utökning av idrottshallar har dock inte tagits.
När nybyggnation av ”Nya Solbergabadet” sker ges en möjlighet att bygga om
det gamla badet. Golv kan läggas över bassängen och övriga ytor så som
omklädningsrum, förråd med mera finns redan. En fysisk koppling finns också
sedan tidigare mellan badet och befintliga idrottshallar. En idrottshall i
badhuset skulle inte få ”normala” mått men skulle fullt ut täcka de behov och
lagkrav som finns i skolans styrdokument då ämnet främst handlar om fysisk
aktivitet och hälsa och inte specifika idrotters krav på mått.
I bland annat bilaga 2 till Strategisk plan och budget 2022-2024 uttrycks detta
på följande sätt:
”Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga
schematider i idrottshallarna i delar av Visby och i Roma. Förvaltningen har
startat en diskussion med Kultur- och fritidsavdelningen för att hitta en lämplig
lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete inklusive en
kostnadskalkyl som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov.
Motsvarande kostnad för en fullstor ”enkel” hall i Stockholmsområdet har de
senaste åren uppgått till mellan 25 och 42 MSEK. Med en enkel hall menas en
hall som uppfyller alla krav för skola och föreningsliv inklusive dusch och
ombyte men ingen plats för åskådare och kafeteria etcetera.
I väntan på en utförlig förstudie äskas därför 35 MSEK år 2022 i Roma och 35
MSEK år 2025 i Visby. ”
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

I Strategisk plan och budget 2023-2025 som ännu ej är beslutad finns behovet
kvar och uttryckt på motsvarande sätt som tidigare, dock med en uppräkning
av kostnaden efter, av teknikförvaltningen, utförd förstudie. Förstudien ger en
kostnadsindikation på cirka 50 MSEK. Därför äskas 50 MSEK till år 2023 i
Roma och 40 MSEK till 2025 i Visby (Detta då hall i Visby bör bli något
billigare då den inte behöver dockas med befintlig hall.)
Behov

Behov finns alltså inte från skolans sida för en fullstor idrottshall utan ytan i ett
eventuellt ombyggt badhus skulle räcka väl. Kostnaderna för en sådan
ombyggnad torde bli cirka 8,5 MSEK. Detta beräknat på att motsvarande
kostnad för exakt samma upplägg bedömdes till ca 6,5 MSEK för Romabadet i
en förstudie från teknikförvaltningen 2018-03-22. Kostnaden 8,5 MSEK är
alltså en uppskattad uppräkning (indexuppräkning med 7% per år) av denna
kostnad.
Om inte ombyggnation av befintligt bad sker kommer alltså UAF vara tvungna
att fortsätta äska medel för nybyggnation av hall. Ett behov som alltså redan
finns och där ombyggnation av befintligt bad med största sannolikhet skulle bli
det både snabbaste och minst kostsamma alternativet.
Förvaltningen ser inga som helst problem eller konflikter i att hallen utnyttjas
av andra regionala verksamheter eller föreningsliv utanför skolans
verksamhetstid (cirka 08:00-16:00 måndag-fredag) Detta under förutsättning
att dessa aktiviteter inte hindrar eller i stort påverkar möjligheterna att ha
idrottsundervisning.
Med vänlig hälsning
Kristoffer Strehlenert
Försörjningssamordnare, UAF
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Kulturens behov 2022
Framtida användning Solbegabadet
I samband med politiskt beslut kring inriktning på verksamheten i nuvarande
Solbergabadets lokaler har en inventering gjorts baserad på dialogmöten med
aktörer inom det gotländska kulturlivet som uttryckt behov av ändamålsenligt
anpassade lokaler. De är Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Gotlands
museum, Kulturföreningen Roxy samt Kulturenhetens dansutvecklare, musikoch teaterutvecklare och samordnare av barnkultur. Dialog har även förts med
Ungkulturhuset Fenix. Deras behov och synpunkter kan sammanfattas nedan:
GotlandsMusiken, öns näst största regionala kulturinstitution, har idag lokaler
enbart för repetition i Vibble och ingen egen scen. Gotlandsmusiken uppstår
på olika platser i Visby och runtom på ön, är flitiga att spela i bygdegårdar, på
bibliotek, skolor och scener som ofta saknar teknik, anpassning och optimal
akustik. Wisby strand används ofta till stora konsertserien men upplevs som
dyr (och medför kravet att boka artister som lockar en stor publik).
Gotlandsmusiken efterlyser en centralt placerad mellanstor scen med god
akustik för behovet att kunna förlägga 80-100 arrangemang per år, vilket idag
innebär hyres- och anpassningskostnader på cirka 350 000 tkr årligen. Detta
sker inte på bekostnad av institutionens konserter på landsbygderna.
Gotlandsmusiken uppskattar att nuvarande badets lokaler skulle kunna rymma
300-350 personer och ser Solbergabadets placering som optimal och närheten
till Solbergaskolans musikklasser som en spännande möjlighet att också arbeta
närmare målgruppen barn och unga.
Länsteatern på Bredgatan i Visby är egentligen Gotlands enda anpassade scen
för teater. Det finns plats för 120 personer vilket är att betrakta som en liten
scen. Sittmöjligheterna utgörs av kuddförsedda bänkar samt stolar och
handikapptoaletten är inte formellt godkänd. För teater krävs lika mycket
sidoutrymmen som scenutrymmen och samma på höjden. Teatern har idag en
scen på 12 x 12 m och den viktiga takhöjden, ca 8 m. Länsteatern vill vara kvar
i sina nuvarande lokaler men efterlyser en anpassad mellanstor scen för cirka
250-300 personer för sina större föreställningar vilket innebär ungefär 50
kvällar om året. Länsteatern menar att ca 300 000 kronor skulle kunna sparas
om Länsteatern skulle spela en kortare period men i en större salong.
Länsteatern menar att Wisby strand är för dyr och dessutom olämplig eftersom
det saknas loger, duschmöjligheter, förvaring av dekor och ordentliga
lingångar. Säveaulan ses inte heller som ett alternativ med hänvisning till
skolans eget behov av aulan dagtid vilket omöjliggör den nödvändiga tid som
behövs för dekorbygge, repetition och rivning. De krav som ställdes för
kulturens räkning när den skulle byggas har inte heller följts. Lingångar och
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möjligheter till ljussättning togs bort, scendjup byggdes bort, man satte in en
hiss mitt på scenen som är svår att anpassa sig efter. Länsteatern som också är
huvudman för Länsdansen lyfter även utmaningen med att dansen inte har en
egen scen. Om Länsteatern hade tillgång till en mellanstor scen skulle deras
ordinarie scen kunna nyttjas i högre samverkan med det fria kulturlivet – som
också har behov av scener. Dessutom skulle teaterns tre teaterskolor (varav två
för barn och unga och en för seniorer) kunna beredas större plats i de
befintliga lokalerna och innebära plats för fler deltagare.
Länsteatern ser både ett behov och en möjlighet med en övergripande
samverkan med fler aktörer in i en gemensam lokal. ”En och en är man svag,
men tillsammans är man stark.” Både Gotlandsmusiken och Länsteatern lyfter
fram fördelarna med att kombinera både konsertlokal med teatersalong. Finns
en tekniskt anpassad teaterscen så passar den även för musik och dans.
Kulturföreningen Roxy - Gotlands största kulturförening har behov av en
scenmöjlighet som är fast, klar och anpassad. Idag läggs mycket tid åt att
uppfinna scen och teknik på platser som inte är optimala. Önskar om möjligt
kunna samla scen och verksamhetskontor på ett och samma ställe. Har i första
hand behov av en mellanstor scen och menar att ett förslag i Solbergabadet
skulle innebära ett stort lyft för arrangörsutvecklingen på Gotland. Roxy ser sig
till och med villiga att kunna sköta driften en sådan scen tillsammans med
Gotlandsmusiken - Gotlandsmusiken lägger sitt program år i förväg, medan
Roxy är mer flexibla. Föreningen ser behovet primärt för musiken och
musiklivet på ön, i andra hand för teater och dans och uttrycker att det även är
viktigt med mingelyta och cafédel. Är liksom Gotlandsmusiken intresserade av
att hitta synergieffekter med Solbergaskolans musikklasser. I dialog med
Kultur- och fritidsavdelningen lyfter föreningen:
”Roxy är väldigt entusiastiska över förslaget att kanske äntligen få en
välbehövlig scen att lägga våra arrangemang på. Vi har önskat detta i många år
och vår verksamhet på ca 140 evenemang om året är utspridda på ett flertal
platser som ibland inte ens är gjorda för scenkonst. Mycket av tid och energi
samt resurser går åt till att bygga, skapa förutsättningar och sedan riva igen. Vi
ser gärna att Roxys kansli förläggs i lokalerna med verksamhetsledare och
kommunikatör. Här ser vi ett tänkbart scenario där Roxy även står för externa
bokningar, arrangemang mm vilket tillför stabilitet. Roxy kan förlägga ett stort
antal arrangemang om året av varierande slag. Även barnteater, dans och
konstutställningar ingår i vår kulturförening. Vi ser stora möjligheter med att
ha en fast scen. Tex kan man då göra samarbeten med öppen scen mm. En
kulturell mötesplats för den gotländska publiken.”
Kulturenhetens dansutvecklare vittnar liksom Länsteatern och Roxy om att det helt
och hållet saknas plattform och struktur för professionell dans där lokaler,
scener, produktionsmedel och verksamma tillsammans kan skapa danskonst
som är angelägen för Gotland. En producerande dansgrupp behöver tillgång
till scen i repetitionsarbetet i stor omfattning eftersom scenen, golvet, ytan, är
att jämföra med dansarens instrument. Förutom scen krävs en dansstudio eller
repetitionslokal för daglig träning.
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Genom åren har lokaler och scener för dans successivt försvunnit, påpekar
dansutvecklaren. Som Borgen, Röda kvarn och Roxy. Dansstudios hos
Folkuniversitetet och Kulturskolan har tidigare varit tillgängliga för fria aktörer
men är inte längre det nu när Kulturamas dansutbildning flyttat in. Säveaulan är
inte uppgraderad till en dansscen då utbyggnaden av scenen inte fungerar och
det dessutom är mycket svårt att boka tider. Kulturrum har fungerat som
studio, men rymmer bara mycket små föreställningar och är inte utrustad. Om
Ungkulturhuset Fenix dansstudio kommer att uppstå i nya lokaler är ännu
oklart, men verksamheten tvingades lämnade sina lokaler i februari.
Det som idag erbjuds inom dans är ett fåtal turnerande föreställningar för
skolelever som görs i aulor och idrottshallar. Enstaka gästspel på Länsteaterns
scen i mån av plats. Arrangemangslokalen i anslutning till restaurangen Joda
kan med möda byggas om och ta emot mindre föreställningar. Föreställningen
The Listeners av Cullberg på Wisby Strand hösten 2021 var en unik
engångsföreteelse där hyran på Wisby strand var 75 000 kr medan själva
gästspelet kostade 50 000 kr att köpa in. En ekonomiskt ohållbar situation,
menar dansutvecklaren. Idag är behovet av dansscen ca 10 tillfällen per år
(inklusive nycirkus), men dansutvecklaren menar att en plattform och scen för
dans skulle i sig skapa attraktivitet och öka volymen på antalet aktörer, grupper
och intressenter.
Dansutvecklaren hänvisar även till Kulturrådet som pekar ut dansen som en av
de mest angelägna konstformer att stödja inom ramen för samverkansmodellen
- som uppmuntrar regioner i hela landet att genom särskilda utvecklingsmedel
vilja satsa mer på dansen. Dansen är även en möjliggörare utifrån ett
hälsofrämjandeperspektiv men glöms ofta bort i fritids- och idrottssatsningar.
En plattform för dans skulle även kunna främja rörelse, aktiviteter och
framträdanden av och för unga. Dans för hälsa är ett samlingsnamn för olika
insatser där dans används för läkande och som ett verktyg för att främja
psykisk hälsa.
Kulturenhetens samordnare för barnkultur möjliggör tillsammans med Kulturskolan
inköp av professionell barnkultur till grundskolan över hela Gotland, med
bland annat föreställningar från fastlandet. I Visby handlar det om minst fyra
barnkulturpaket dvs 40 föreställningar om året som idag uppstår i olika slags
lokaler, aulor, konferensrum och gymnastikhallar. Behoven som ofta inte kan
tillgodoses är tex ombytesrum och duschmöjligheter för skådespelare. Den
största utmaningen är dock behovet av tid. Tid för riggning och rivning. Tid
för att kunna bygga upp scenografi, teknik och sittmöjligheter för publiken
som ska kunna stå kvar till dagen efter. Dessa behov krockar ofta med andra
verksamheter i exempelvis idrottshallarna. Ett annat bekymmer är att gästspel
exempelvis genom Riksteatern kräver en scen på minst 10 x12 m - för att
kunna komma enbart med de mindre uppsättningarna. En sådan scen utanför
Länsteatern finns inte - Gotland kan följaktligen därför inte heller ta emot
mellanstora och stora gästspel. Samordnaren för kulturgarantins barnkultur
menar att Solbergabadets placering är en bra geografisk utgångspunkt som
Visbyskolorna lätt kan ta sig till och att kulturupplevelserna för barn och unga
skulle öka avsevärt i kvalitet om de framfördes på en riktig scen.
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Ungkulturhuset Fenix har också tillfrågats om sina behov. Ungkulturhuset Fenix
menar att om lokalerna omvandlas till ett hus med ändamålsenlig scen och
repetitionslokaler så är de intressanta både för verksamheten och dess
målgrupper.
Gotlands museum har utifrån sitt behov av ändamålsenliga lokaler för
Konstmuseet också tillfrågats i inventeringen men menar att Solbergabadets
nuvarande lokaler inte är aktuella utifrån sitt läge och utifrån sin arkitektur. I
den pågående utredningen inom Gotlands museum utreds två spår varav det
ena gäller befintliga lokaler på St Hansgatan och det andra pekar på möjliga
platser utifrån detaljplanen över Visby innerstad och inre hamnen.
En ändamålsenligt anpassad scen för musik, teater och dans har utretts under
mer än 15 års tid i lokaler som lett fram till Wisby strand, Ica Maxi Arena och
Wisbygymnasiets Säveaula. Lokaler som trots sina möjligheter inte anpassats
för kulturen. Aktörerna själva har dessutom samarbetat med ett antal
arkitekter, byggentreprenörer och fastighetsägare för att få ihop sina behov i
olika privata lösningar, från slakteritomten till ÖB-huset. Denna
sammanställning visar att aktörerna vittnar om samma behov och utmaningar
och att stora resurser och mycket energi idag ägnas åt att uppfinna kulturen på
olika tillfälliga platser. Medel som borde gå till verksamhet läggs på att lösa
praktiska lokalfrågor. Sammanställningen visar att de olika arrangemangen
tillsammans skulle kunna fylla rätt lokal hela året runt – men ha svårare att
kunna dela med en annan verksamhet som exempelvis en gymnastikhall eller
en skolaula.
För att ta denna fråga vidare krävs ytterligare fördjupning i lokalens möjligheter
och begränsningar, vilka ombyggnader och tekniska investeringar som skulle
behövas (och vad de skulle kosta) samt hur en möjlig framtida organisering av
aktörernas verksamhet i huset skulle kunna se ut.
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Mottagare
Regionstyrelsen

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

•

Investeringsbudgeten för projektet justeras mellan åren i enlighet med
förslaget.

Sammanfattning

Vid budgetavstämningen 2021 togs beslut om att tillföra medel till att investera
i ett nytt badhus i Visby (RF 2021-11-22, § 192), i uppdraget ombads
förvaltningen återkomma vid varje budgetberedning för att återrapportera
status. Sedan beslutet har uppdraget överlämnats till Projektavdelningen på
Teknikförvaltningen (TKF) och har tilldelats projektägare, projektledare,
framarbetat en projektplan, tillsatt en projektstyrgrupp och presenterat en
preliminär tidsplan.
Beslutet som togs omfattade en total investeringsvolym fördelat lika över åren.
Detta behöver omfördelas för att mer rättvist utifrån projektets karaktär möta
behovet av medel per år. Därav föreslår förvaltningen att investeringsmedlen
fördelas enligt följande under projektet:
2022: 1 000 000 kr
2023: 12 000 000 kr
2024: 75 000 000 kr
2025: 100 000 000 kr
2026: 37 000 000 kr
Ärendebeskrivning

I och med beslutet att gå vidare med att bygga nytt badhus i Visby inleddes
arbetet internt. Sedan beslutet har uppdraget överlämnats till
Projektavdelningen på TKF. Projektet har tilldelats projektägare, projektledare,
en projektplan och en preliminär tidsplan är framtagen. En projektstyrgrupp är
bildad och just nu är projektet i en inledningsfas bestående av
marknadsundersökning och omvärldsanalys för att dra lärdomar från pågående
och nyligen genomförda likvärdiga projekt.
Även en projektbudget är framtagen där det tydliggörs hur investeringsmedlen ska
fördelas under de åren som projektet beräknas pågå.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/959
Sida 2 (2)

Följande är uppdelningen:

2022: 1 000 000 kr
2023: 12 000 000 kr
2024: 75 000 000 kr
2025: 100 000 000 kr
2026: 37 000 000 kr
Noterbart är att det är tidigt i processen. Kostnader kring byggnation och
råvaror påverkas av världsläget vilket medför att kostnadsnivån kan ha
påverkats sedan förstudien genomfördes. Tidsplanen säger att simhallen ska stå
klar i början av 2026, men har givetvis många påverkansfaktorer framöver i
processen.
Ordinarie budget för projektet var 224 mnkr, till det har det kommit en
tilläggsbudget på 1 mnkr för att kunna starta under 2022. Detta ger en
totalbudget på 225 mnkr.
Bedömning

För att säkerställa tillgången till investeringsmedel under projektets gång
bedömer förvaltningen att förslaget till projektbudgetfördelning bör fastställas
enligt ovanstående.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
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Mottagare
Regionstyrelsen

Verksamhetsanpassning Rävhagen
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen har mottagit informationen.
Återrapportering till budgetavstämningen 2022.

Sammanfattning

Uppdraget att verksamhetsanpassa yta på Rävhagen i Visby till ridsportens har
tidigare identifierat två huvudspår för att tillgodose de behoven som ridsporten
har.
•

att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid
Rävhagen till ridsport.

•

att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet

I och med att saneringen av Rävhagens grusplan och konstgräsplan har fått
klartecken återstår nu bara ett alternativ, och det är att förvärva mark bakom
ridhuset och verksamhetsanpassa den utifrån ridsportens behov.
Projektavdelningen inom Teknikförvaltningen har fått uppdraget att
genomföra en förstudie som besvarar frågorna:
•

Kostnadsindikation och process för förvärv.

•

Kostnad för en verksamhetsanpassning av ytan till ridsportens behov.

•

Tidsplan för att genomföra dessa punkter.

Återrapportering sker till budgetavstämningen i oktober 2022 där beslut om
fortsatt process presenteras.
Ärendebeskrivning

Wisby Ridklubbs verksamhet i synnerhet och gotländsk ridsport i allmänhet är
i behov av en mer anpassad och tillgänglig utomhusyta för tävling och träning.
Det har i processen identifieras ett antal olika vägar framåt för att uppnå detta.
•

att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid
Rävhagen till ridsport.
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att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet.

Det senare av alternativen, att omlokalisera konstgräset för att möjliggöra
ridbana var beroende av att saneringen på Rävhagen vid konstgräset och
grusplanen inte skulle komma igång. Nu har saneringsarbetet återupptagits och
därmed försvinner möjligheten att jobba vidare med det alternativet har
försvunnit.
Kvar finns huvudspåret, det vill säga förvärva yta bakom och
verksamhetsanpassa den efter ridsportens behov. Det skulle generera en
tillgänglig anläggning för ridsporten. Dialog sker kontinuerligt med WRK och
de ser detta som det bästa alternativet.
Bedömning

Uppdraget har lämnats till projektavdelningen inom Teknikförvaltningen som
beräknar kunna leverera en förstudie som visar på kostnadsindikation och
process för förvärv, kostnad för en verksamhetsanpassning av ytan till
ridsportens behov samt en tidsplan för att genomföra dessa punkter.
Uppdraget rapporteras till budgetavstämningen 2022 för beslut om den
fortsatta processen.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
Handläggare Per Wallstedt, strateg

Ärende RS 2022/628
Datum 8 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Driftsbidrag Visby Atletklubb
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tar emot informationen.
Återrapportering och vidare hantering av frågan gällande driftsbidrag Visby
Atletklubb sker till budgetavstämningen 2022.
Sammanfattning

Visby Atletklubb kan inte längre vara kvar i sin anläggning i Södervärnshallen
på grund av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) ökade behov av
tillgång till lokaler till idrottsämnet. Det finns inga lokaler inom Region
Gotlands befintliga bestånd för omplacering av Visby Atletklubbs verksamhet.
Eftersom föreningen behöver ordna ny extern lokal för sin verksamhet är
bedömningen att man behöver driftsstöd från Region Gotland. Storleken på
driftsstöd är beroende av den totala avgiften på den nya lokalen. Underlag till
beslut presenteras vid Budgetavstämningen 2022.
Ärendebeskrivning

Visby Atletklubb har haft verksamhet i styrketräningslokalen i Södervärn under
en lång tid. Det senaste avtalet är från 2011, men klubbens närvaro är längre än
så. Verksamheten har haft framgångar både nationellt och internationellt
genom åren. Visby Atletklubb är en ideell förening.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), har svårt att lösa timplanen i
idrott för eleverna på Södervärnsskolan. Detta beroende på att timplanen
successivt utökats de senaste åren samt ett ökande elevantal. Det medförde i
sin tur att Visby Atletklubb har sagts upp från sitt avtal om lokalen och
behöver hitta en annan lösning för deras verksamhet.
Ett stort jobb har gjorts för att hitta en ersättningslokal för Visby Atletklubb
inom Region Gotlands befintliga bestånd, men utan att hitta ett lämpligt
alternativ för föreningen. Detta innebär att Visby Atletklubb måste hitta en
annan lokal för sin verksamhet, utanför Region Gotlands bestånd. Föreningen
har ett besittningsskydd vilket i sig inte innebär att man kan vara kvar i
lokalerna men väl att Region Gotland och Visby Atletklubb måste komma
överens om villkoren för att lämna lokalen. Förvaltningen har löpande dialog
med föreningen om deras arbete att finna nya lokaler och avser att till
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budgetavstämningen i oktober kunna presentera behov av driftsstöd till
föreningen.
Bedömning

I och med att det inte finns möjlighet att omplacera Visby AK i Region
Gotlands lokaler, och föreningen nu behöver leta ny anläggning är
bedömningen att föreningen behöver tillgång till ett driftstöd. Detta för att
möjliggöra att föreningen kan hyra in sig i en ny lokal. Storleken på driftsstöd
ska avgöras beroende på den totala avgiften på föreningens nya lokal, något
som inte är klart i dagsläget. Underlag till beslut presenteras vid
Budgetavstämningen 2022.
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RS 2022/104

Viktoria Norberg

8 april 2022

Regionstyrelseförvaltningen

Redovisning av uppdrag-hantering av studieförbund samt
tydliggörande av resursbehov
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ansvaret för utbetalning av stöd till studieförbund överflyttas från och med 1
januari 2023 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
Regionstyrelsen.

•

Avsatta budgetmedel, 2 770 000 kr, ombudgeteras från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till Regionstyrelsen.

•

Medel för en kultur- och folkbildningsstrateg, 900 000 kr, tillförs
Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av KPMGs granskningsrapport ”Uppföljande granskning av Framtida
kultur- och fritidsverksamhet 2017” har regionsstyrelseförvaltning (RSF) fått i
uppdrag av regionstyrelsen att förtydliga uppdrag och ansvar gällande hantering av
studieförbund samt tydliggöra resursbehoven till budgetberedningen 2022.
I september 2017 fastslog regionfullmäktige 2017-09-25 § 117 att avveckla kulturoch fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Det fastslogs även att roll
och ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden samtidigt skulle
övergå till utbildnings och – arbetslivsförvaltningen (UAF) och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN). Ett av målen för den nya organisationen var att
skapa en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar. Därför tillsattes inga extra
resurser till UAF vid övergången för att kunna arbeta med uppdraget.
Beslutet från 2017 har uppfattats olika såväl inom som utom Region Gotland
gällande otydlighet om UAF/ GVN har det kamerala eller även det samordnande,
utvecklande och uppföljande uppdraget gentemot studieförbunden utifrån deras
bildningsverksamhet.
Idag ansvarar GVN för handläggning av bidrag till studieförbunden på Gotland.
Otydlighet av ansvar och roller har resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Den
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gemensamma bedömningen är att studieförbundens kapacitet och kompetens inte
fullt ut har kommit till sin rätt i den nya organisationen.
RSF föreslår en överflyttning av totala ansvaret av budgetmedel från UAF/GVN till
RSF avseende handläggning av bidrag till studieförbunden på Gotland så att
uppdraget fullt ut ska möjliggöras. För att möjliggöra uppdraget begär
regionsstyrelseförvaltningen tillskott av medel motsvarande en tjänst på 100%.
Ärendebeskrivning

RSF fick med anledning av KMPGs rapport ”Uppföljande granskning av Framtida
kultur och fritidsverksamhet 2017” i uppdrag av regionstyrelsen att förtydliga
uppdrag och föreslå fullmäktige att till budgetberedningen 2022 fastställa roll – och
ansvarsfördelning gällande utbetalning av bidrag till studieförbund samt tydliggöra
resursbehoven.
Regionfullmäktige fastslog 2017-09-25 § 117 att avveckla kultur- och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01. Det fastslogs även att roll - och
ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden samtidigt skulle övergå
till UAF och ligga under GVN. Ett av målen för den nya organisationen var att skapa
en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar. Därför tillsattes inga extra resurser
till UAF vid övergången gällande uppdraget.
Idag ansvarar GVN för handläggningen av bidrag till studieförbunden på Gotland.
Uppdraget visar på otydlighet i ansvaret och innebörden av handläggningen, vilket
har resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Det är otydligt om GVN endast
ansvarar för det kamerala, det vill säga att endast ombesörja utbetalning av bidrag till
studieförbunden eller om GVN har såväl det kamerala uppdraget som det
utvecklande och uppföljande uppdraget gentemot studieförbunden utifrån deras
bildningsverksamhet. Det finns en förväntan från studieförbunden och kultur och
fritidsavdelningen (KFA)som GVN inte kunnat leva upp till utifrån de resurser de
har idag.
Samverkan inom området sker idag genom regelbundna återkommande dialogmöten
där UAF, KFA träffar Gotlandsbildningsförbund (GBF), samt då KFA på uppdrag
av UAF genomför utbetalningen av stöden via det system som finns inom
avdelningen.
För att RSF ska kunna lämna en återkoppling och förtydligande av ansvar gällande
hantering av studieförbunden samt ett tydliggörande av resursbehov till
budgetberedningen så har RSF under våren 2022 undersökt vilka behoven är. KFA
har lyft frågan till UAF och GBF kring vilka behov de ser gällande resurser, roller,
ansvar och handläggning. Genom att genomföra intervjuer under våren 2022 med
personer från UAF, GVN, RSF och GBF har en behovsbild tagits fram.
UAF anser att det är lämpligt att RSF tar över hela ansvaret vilket då innefattar
ansvar för uppföljning, dialog, samverkan både intern och externt kring bildningsoch kultur frågor, samt handläggning av befintliga stöd till studieförbunden.
Hanteringen och likvärdigheten av uppdraget skulle underlättas och gynnas av att en
förvaltning hanterar alla delar som har med studieförbunden att göra. Därigenom
skapas en väg in i regionen och hanteringen av studieförbundens ärenden blir lika
oavsett om det handlar om kultur eller bildningsfrågor.
Även GBF har uppfattningen om att folkbildningsfrågorna bör samlas i en och
samma förvaltning. En förvaltning möjliggör bättre samverkan samt möjlighet att
lyfta ett strategiskt perspektiv gällande folkbildningens möjligheter inom regionens
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alla verksamheter. GBF anser i dagsläget att det är RSF som bäst skulle hantera dessa
frågor.
Samtliga berörda, UAF, GBF och RSF anser att enda möjligheten att skapa
förutsättningar för ett uppdrag, som är mer än enbart utbetalning av bidragsmedel, är
att resurs tillförs.
För att klara uppdraget behöver tillskott av medel ske till den part som får det
framtida uppdraget, oavsett förvaltningen. Förvaltningens förslag är att om KFA får
det framtida uppdraget behöver tillskott av medel ske till avdelningen. KFA har idag
färre resurser än när man tidigare hanterade bidrag till studieförbunden. För att KFA
ska kunna ta hand om uppdraget finns behov att förstärka med en ny tjänst som
kultur- och bildningsstrateg. Det innebär att det behöver tillföras en ramförstärkning
på 900 000 kr inräknat lönekostnader samt omkostnader i tjänsten så som tex resor
och kompetensutveckling.
RSF ansvar blir då att samordna och samverka med intressenter internt inom
regionens förvaltningar men också externt. Det skapar möjlighet att utifrån ett
strategiskt perspektiv kunna lyfta folkbildnings möjligheter i regionens alla
verksamheter. Studieförbundens syften är att genom demokratiska former främja
demokrati och jämlikhet för folkbildning och kultur av god kvalitet i regionen. De
nationella målen med folkbildningen syftar till att ge alla möjlighet att tillsammans
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i
samhället.
Med avstamp i det styrande dokumentet Regional utvecklingsstrategi (RUS) blir det
kultur - och bildningsstrategens ansvar att möjliggöra att målen nås i samverkan med
folkbildningen. Inom rollen som kultur och bildningsstrateg ingår ansvar för att hålla
samman uppdraget, samverka både internt inom regionens förvaltningar men även
med externa parter samt öka kompetensen och att ansvara för att folkbildningsfrågor
lyfts fram inom regionen. Vidare ingår att åstadkomma utveckling, handlägga
utbetalning av bidrag, kontinuerlig uppföljning, dialog vilket bland annat innebär att
initiera, skapa, leda, upprätthålla, utveckla regelbundna nätverksträffar för
folkbildningsfrågor. Uppdraget innefattar även att representera regionen i
folkbildningsrådet med SKR.
Tjänsten som kultur - och bildningsstrateg kommer mer aktivt bidra till viktiga
synergieffekter mellan kultur- och bildningsfrågorna, även utifrån de horisontella
perspektiv och mål kring kultur och hälsa, landsbygder, nationella minoriteter,
jämställdhet, integration, inkludering och breddat deltagande. Ett viktigt mål i RUS
som knyter kulturen och bildningen samman är även att bidra till att stärka
kompetensförsörjningen, till höjd utbildningsnivå och ökade förutsättningar för
livslångt lärande, samt genom Kulturplanen - att öka medborgarnas förmåga till
källkritik. Att arbeta mer gränsöverskridande kan stärka bildningens roll i bland annat
Kulturplanen och skapa nya uppdrag till studieförbunden som också kan stärka
kulturens och landsbygdernas mötesplatser.
Strategrollen ger möjlighet att arbeta med och uppnå de horisontella målen i
kulturplanen tex kring kultur och hälsa. Både UAF, KFA och GBF ser fördelar kring
att arbeta kring dessa mål. I RUS finns det skrivningar som omfattar kulturen, som
beskriver kulturens vikt för hälsa, delaktighet, trygghet och tillit till varandra samt
kulturens betydelse för demokratin. Det kan exempelvis gälla mål kring att arbeta
utvecklade med kultur och hälsa, breddat deltagande, tillgänglighet oavsett
funktionsförmåga, nationella minoriteter, jämställdhet samt barn och unga.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/104

Bedömning

RSF har tillsammans med UAF och GBF gjort bedömningen att uppdraget gällande
hantering av bidrag till studieförbunden bör återgå från UAF till RSFs Kultur och
fritidsavdelning.
RSFs bedömning med förslaget att lyfta tillbaka uppdraget gällande ansvar och
hantering av studieförbunden från UAF till RSF/KFA innebär ett förtydligande av
ansvar och roller. Uppdraget tydliggörs gällande ansvar och roller då kultur och
folkbildningsfrågor hanteras av en förvaltning. Hanteringen och likvärdigheten av
uppdraget gynnas av att en förvaltning hanterar alla delar gällande studieförbunden
vilket också ger tydligt mandat i kontakt med studieförbunden framåt oavsett om det
handlar om kultur eller bildning
Med ett ekonomiskt tillskott möjliggör det även att kunna arbeta med kultur och
folkbildningsfrågor på ett helt annat sätt än tidigare. Genom att möjliggöra en tjänst
som kultur - och bildningsstrateg skapar det en tydlig roll kopplat till olika
ansvarsområden.
Vidare är förvaltningens bedömning att förslaget inte är att se som att ansvar och
roller gällande studieförbunden återgår till hur det var tidigare inom KFA. Samtliga
UAF, KFA och GBF ser fördelen av den samverkan som finns och som än mer kan
utvecklas till fler berörda förvaltningar inom regionen. Att i en tjänst samordna
strategiskt arbete gällande kultur- och bildning ger möjlighet till att samarbeta kring
de horisontella målen i kulturplanen samt att lyfta fram bildningsfrågorna inom
regionen.
Utifrån förslaget att lägga tillbaka uppdraget från UAF till RSF så gör samtliga UAF,
RSF och GBF bedömningen att det finns en risk att studieförbunden kan komma
längre från UAF och därmed riskerar att tappa fokus mot bildningsfrågor, vilket var
en av anledningarna till att man tidigare flyttade över uppdraget till UAF. För att
minimera den risken anser samtliga att det är viktigt att UAF och Folkhögskolan
fortsättningsvis deltar i kommande nya nätverk kopplade kring folkbildning. Dialog
förs idag med UAF och GBF kring vilka fler aktörer som skulle vara av intresse att
koppla till nätverksträffar.
GBF påtalar att de framåt inte kan möjliggöra en egen resurs med en strategisk roll
för att på så sätt kunna utveckla samarbete med regionen. Studieförbunden tilldelades
under 2021 ett större verksamhetsbidrag som möjliggjordes av regionens medel av
återstart till följd av pandemin.
GBF lyfter behovet av ett mer långsiktigt stöd som skulle generera möjlighet till
stabilitet och att aktivare kunna bedriva folkbildningsarbete och kulturverksamhet.
Förvaltningen bedömer att det behov som lyfts behöver inkorporeras i en
bidragsöversyn gällande studieförbundens bidrag likt den för kultur- och fritidsbidrag
som nu görs. Översynen kan hanteras inom förvaltningen och KFA när beslut tagits
om att uppdraget flyttas.
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Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Gotlands bildningsförbund
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
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Regionstyrelseförvaltningen
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22 april 2022

Regionstyrelsen

Konstområdet på Gotland – en översyn
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen tar emot informationen.
• Återrapportering gällande konstöversyn på Gotland sker till budgetavstämningen
2022.
Sammanfattning

Regionstyrelsen gav i februari 2022 uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram
en översyn av konstområdet med rekommendationer att kunna presentera till
budgetberedningen 2022. En konstöversyn är upphandlad och arbete pågår.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer dock att mer tid behövs för att bedöma
översynen och samtidigt hinna förankra och föra dialog kring innehåll och
rekommendationer med bland annat Gotlands museum, vars egen rapport över hur
Konstmuseet ska kunna klimatanpassas och förnyas blir klar först i juni. Samtidigt
pågår rekrytering av ny museichef. Idealiskt vore därför att
regionstyrelseförvaltningen kunde få återrapportera konstöversynens innehåll i
samband med budgetavstämningen i oktober.

Ärendebeskrivning och bedömning

Konstområdets utmaningar på Gotland är under våren 2022 föremål för en
konstöversyn - som upphandlats av utredarna Åsa Mårtensson och Hanna Stahle tänkt att mynna ut i ett antal rekommendationer kring vad Region Gotland skulle
behöva förändra eller prioritera på konstområdet. I samband med att Konstmuseets
egen rapport över hur Konstmuseets framtida lokaler kunde anpassas för att bli mer
ändamålsenliga, ser regionstyrelseförvaltningen behovet av dialog med berörda
aktörer och Gotlands museum som viktig innan översynen presenteras. Museets
rapport blir klar i juni samtidigt som rekrytering pågår av ny museichef.
Bedömning av översynen behöver även jämföras i förhållande till synpunkter som
inkommit i samband med pågående bidragsöversyn av stöden inom kulturen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att återrapportering av översynen i samband
med budgetavstämningen i oktober vore mer gynnsamt - för att hinna bearbeta dess
1 (2)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00
Besöksadress Visborgsallén 19 E-post
Org nr 212000-0803
Postadress SE-621 81 Visby
regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1422

rekommendationer också i förhållande till pågående bidragsöversyn, samt för att
hinna förankra och föra dialog kring innehåll och rekommendationer med Gotlands
museum.
Målet med översynen är att kunna överblicka hur området ser ut och vilka behov
som föreligger för att bättre kunna bedöma vilka prioriteringar som behöver göras på
konstområdet - samt om uppdraget till Gotlands museum gällande att säkerställa
ändamålsenliga lokaler för Konstmuseet behöver förändras eller tydliggöras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-04-19

BUN § 45

Sida 1 (2)

Rapport. Byggnation Alléskolan

Ärendenummer: BUN 2018/962
BUN AU § 32

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Rapporten godkänns

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har gett i uppdrag till
teknikförvaltningen (TKF) att bygga ny skola enligt
funktionsstudier/lokalprogram och slutfört förfrågningsunderlag.
Målsättningen är att skolan ska tas i bruk till höstterminen 2024.
Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av grundskola pågår. Tekniska
nämnden (TN) har den 30 mars 2022 beslutat att anta budet från Wisab AB
som totalentreprenör för nybyggnation av Alléskolan.
Ärendebeskrivning

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal
elever i Visby. I dag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen.
Skolan är i flera avseenden i eftersatt skick.
UAF gav i uppdrag till TKF att projektera för en om- och tillbyggnad av
Alléskolan för ca 350 elever (grundskola F-6, 2 paralleller). Projekteringen
påvisade att riva och bygga nytt, i stället för om- och tillbyggnad, var det mest
kostnadseffektiva sättet att utföra uppdraget på.
Nytt inriktningsbeslut från barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15 (BUN
§90) innebär att uppdraget ändras till att projektera för en nybyggd skola vilket
inkluderar rivning av befintlig byggnad. Entreprenadform ändras från att vara
utförandeentreprenad till totalentreprenad.
Beräknad inflyttning och evakuering

För att genomföra rivning och nybyggnation behöver skolans verksamhet
evakueras till de tillfälliga paviljonger som finns uppställda 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 kunna starta vid samma tid och invigning av den nya Alléskolan kan
då ske till höstterminen 2024.
En positiv konsekvens av nybyggnationen är att Humlegårdsskolan årskurs F
och 1 flyttas till Alléskolan och ger utrymme för en utbyggnad av förskolan
Humlan inklusive en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar.

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-19

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson, projektledare Malin Pettersson
och Anders Fagerberg, TKF.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31
Skickas till
Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Handläggare Rolf Andersson, försörjningschef

Ärende BUN 2018/962
Datum 31 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Alléskolan. Om- och tillbyggnad
Förlag till beslut

Rapporten godkänns
Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har gett i uppdrag till
teknikförvaltningen (TKF) att bygga ny skola enligt
funktionsstudier/lokalprogram och slutfört förfrågningsunderlag.
Målsättningen är att skolan ska tas i bruk till höstterminen 2024.
Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av grundskola pågår. Tekniska
nämnden (TN) har beslutat om tilldelning den 30 mars 2022 enligt nedan:
a. för upphandling av totalentreprenör för Alléskolan, nybyggnad
av grundskola. TN beslutar att anta anbudet från Wisab AB.
b. Efter tilldelningsbeslut inträder avtalsspärr t o m 12 april.
c. TN begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal
elever i Visby. I dag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen.
Skolan är i flera avseenden i eftersatt skick.
UAF gav i uppdrag till TKF att projektera för en om- och tillbyggnad av
Alléskolan för ca 350 elever (grundskola F-6, 2 paralleller). Projekteringen
påvisade att riva och bygga nytt, i stället för om- och tillbyggnad, var det mest
kostnadseffektiva sättet att utföra uppdraget på.
Nytt inriktningsbeslut från BUN 2020-09-15 (BUN §90) innebär att uppdraget
ändras till att projektera för en nybyggd skola vilket inkluderar rivning av
befintlig byggnad. Entreprenadform ändras från att vara utförandeentreprenad
till totalentreprenad.
Beräknad inflyttning och evakuering

För att genomföra rivning och nybyggnation behöver skolans verksamhet
evakueras till de tillfälliga paviljonger som finns uppställda på Södervärnskolan.
Inflyttning kan ske efter att Södervärnskolans elever har lämnat paviljongerna.
Detta bör enligt tidplan för ventilationsprojektet på Södervärnskolan kunna ske
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under sommaren 2022. Rivningsarbeten och nybyggnation av Alléskolan
beräknas kunna starta vid samma tid och invigning av den nya Alléskolan kan
då ske till höstterminen 2024.
En positiv konsekvens av nybyggnationen är att Humlegårdsskolan årskurs F
och 1 flyttas till Alléskolan och ger utrymme för en utbyggnad av förskolan
Humlan inklusive en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Aktuella händelser, bygglov och upphandling

Bygglovsansökan skickades in 2021-05-20
Beslut om bygglov erhölls 2021-12-16.

Förfrågan för upphandling av totalentreprenad publicerades 2021.12.20 med
sista anbudsdag 2022-03-07.
2 anbud har inkommit av vilka 2 uppfyllde ställda kvalificeringskrav.
Entreprenadform:

Totalentreprenad

Upphandlingsform:

Generalentreprenad

Typ av avtal:

Byggentreprenad kontrakt

Utvärderingsgrund:

Pris i kombination med ställda krav

Beställare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)

Bedömning

Barn- och genusperspektiv
Enligt Region Gotlands övergripande mål - Social hållbarhet 2020 – 2023:
”Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”
En bra grundskola lägger grunden för fortsatta studier och bidrar till att
uppfylla minst ett av Region Gotlands mål angående Social hållbarhet, att alla
fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
Ombyggnaden av Alléskolan medför förbättringar och utökade möjligheter att
nå detta mål.
Landsbygdsperspektiv

Projektet berör i första hand skolorganisationen i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys

Teknikförvaltningen bedömer att inlämnat anbud ryms inom budget.
Anbudssumma:

97 950 000 SEK

Tillkommer fiktiva kostnader för ändrings, tillkommande och avgående arbeten
samt byggherrekostnad är uppskattade kostnader.
Tillkommer kostnader för indexomräkning
Tilldelad budget är 137 Mkr.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Beslutsunderlag

UAF tjänsteskrivelse 2022-03-31
TKF tjänsteskrivelse 2022-03-30 TN 2021/3871
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962
Sida 3 (3)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

RS 2022/47
22 april 2022

Veronica Hermann, folkhälsostrateg rsf
Emma Norrby, programledare hsf
Maja Fahlén, kvalitetsutvecklare hsf
Regionstyrelsen

Uppdrag. Utredning - Behov av samordning och analytiska
kompetenser/resurser i omställningen mot ett hälsosystem
som fokuserar på främjande och förebyggande arbete
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tar emot informationen om utredningen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2021-06-16 (§ 208) i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att
tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda och beskriva vilka
analytiska kompetenser och resurser som behöver tillföras för att få större kraft i
omställningen mot ett hälsosystem som fokuserar på främjande och förebyggande
arbete, med återrapportering till budgetberedningen 2022.
Uppdragets fokus har riktats mot att utreda analytiska kompetenser och resurser som
kan kopplas till den primära vårdens uppdrag. Utredningen har genomförts av en
arbetsgrupp bestående av folkhälsostrateg enheten för Social välfärd, programledare
för omställningen till God och Nära Vård, verksamhetsutvecklare hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Efter omvärldsspaning via regionala nätverk har
arbetsgruppen gjort inventering inom Region Gotland av nuläge och behov kring
analys av data om folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet.
Resultatet visar behov av förbättringar inom tre områden:
A. Lättillgängliga data och verksamhetsnära analys. Som grund för analyser om folkhälsa
och sjuklighet behövs data av god kvalitet, som är lättillgänglig och kan
kombineras på olika sätt samt kompetens för verksamhetsnära analys.
B. Implementering av evidens och beprövad erfarenhet. Behövs lokalt stärkt införande av
nationell struktur för evidensbaserade insatser, med tydligare lokala strukturer för
implementering.
C. Ledningsprocesser. Behov finns att stärka Region Gotlands förmåga och kapacitet
att samverka kring hälsofrämjande frågor. Tydligare behov av samordnad
styrning, med gemensamma strategiska ställningstaganden, kopplat till
folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet har identifierats.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetet med förbättringar enligt A-C
bör kunna tas omhand i fyra redan pågående utvecklingsprocesser:
1) Kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården
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2) Omställningen god och nära vård (Hälsa genom hela livet)
3) Utveckling av ledningssystem för koncernledning (bl.a. genom ny styrmodell)
4) Utveckling av styrning utifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040 (bl.a. genom årlig uppföljning)
Den ambitionsnivån som efterfrågas i behovsområde A-C kommer dock att medföra
behov av omfördelning och tillskott av resurser. Det är för tidigt för att kunna göra
en beskrivning av vilka behov som finns av tillskott av budgetmedel i de olika
processerna (1-4).
Ärendebeskrivning

Bakgrund
I samband med analys av hälso- och sjukvårdens läkemedelskostnader konstaterades
större förekomst av vissa registrerade diagnoser på Gotland i nationell jämförelse.
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade då begäran till regionstyrelsen om en
folkhälsoanalys utifrån underlaget om det högre antalet registrerade diagnoser på
Gotland; HSN 2021-07-17, § 13. Regionstyrelseförvaltningen gjorde bedömningen
att en utredning om sjuklighet på Gotland jämfört med övriga Sverige skulle kräva
omfattande resurser och att det är bättre att lägga fokus på pågående arbete som
syftar till att minska sjuklighet på Gotland, bl.a. omställning till God och Nära Vård
och implementering av aktuellt program för god jämlik jämställd hälsa.
Med bakgrund av detta gav regionstyrelsen 2021-06-16, § 208, i uppdrag till
regionstyrelseförvaltningen att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
utreda och beskriva vilka analytiska kompetenser och resurser som behöver tillföras
för att få större kraft i omställningen mot ett hälsosystem som fokuserar på
främjande och förebyggande arbete, med återrapportering till budgetberedningen
2022.
Ärendeberedning
En arbetsgrupp har arbetat med uppdraget: folkhälsostrateg enheten för Social
välfärd, programledare för omställningen till God och Nära Vård,
verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Av uppdragsformuleringen framgår att målsättningen är att få större kraft i
omställningen mot ett hälsosystem som fokuserar på främjande och förebyggande
arbete.
På nationell nivå har slagits fast att primärvården är basen i hälso- och sjukvården
och aktörer i den primära vården (både med kommunalt- och regionalt uppdrag) har
förutsättningar att finnas nära människor genom hela livet. Från 1 juli 2021 har
primärvårdens grunduppdrag slagits fast i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, §13 A).
Där framgår bland annat att primärvården ska:
- tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt
förekommande vårdbehov;
-att tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som
patientens individuella behov och förutsättningar.
Utifrån detta gjordes bedömningen i samråd med enhetschef Social Välfärd,
beställarchef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kvalitetschef hälso- och
sjukvården att uppdragets fokus mot bakgrund av detta skulle riktas mot analytiska
kompetenser och resurser som kan kopplas till primära vårdens uppdrag.
Arbetet utifrån uppdraget började med omvärldsanalys där fråga ställdes om vilken
befintlig analyskraft som finns i förhållande till primärvården uppdrag (HSL, §13 A), i
andra delar av landet. Frågan ställdes till regionala nätverk för Nära Vård,
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folkhälsochefer och folkhälsouppföljning. Den samlade bilden blev att flera regioner
ser behov av utveckling av strukturerat arbete med gemensam analys av data om
folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet, gemensamt mellan primära
vården, specialiserade sjukvården och enheter som arbetar med folkhälsa på regional
nivå.
Därefter gjordes inventering inom Region Gotland av nuläge och behov kring analys
av data om folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet genom diskussion
med:
• Verksamhetsutvecklare med fokus på kunskapsstyrning hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
• Ledningsfunktioner inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen: beställarchef, kvalitetschef och primärvårdschef i hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt avdelningschef hemsjukvården och
kvalitetschef i socialförvaltningen
• Funktioner med kännedom om data kring folkhälsa och sjuklighet från hälsooch sjukvårdsförvaltningen: controller, processledare hälsofrämjande vård,
programansvarig kunskapsstyrning, regionalt programområde
primärvård/levnadsvanor samt från controller utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
• Medarbetare på enheten för social välfärd
Resultaten från inventeringen har diskuterats med staben inom avdelningen för
regional utveckling och biträdande förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen.
Därefter diskuterades resultatet med styrgruppen för God och Nära Vård
(regiondirektör, biträdande förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen,
programledare god och nära vård; förvaltningschefer hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) tillsammans med kvalitetschef hälso- och sjukvården, vilka alla
samtyckte till arbetsgruppens bedömning, se nedan.
Identifierade behov
De behov som kom fram har sammanfattats till tre områden. Inom varje område
behöver insatser göras i flera olika verksamheter och på flera olika organisatoriska
nivåer.
A) Lättillgängliga data och verksamhetsnära analys
B) Implementering av evidens och beprövad erfarenhet
C) Ledningsprocesser
A. Lättillgängliga data och verksamhetsnära analys
Som grund för analyser om folkhälsa och sjuklighet behövs data av god kvalitet
som är lättillgängliga och som går att kombineras på olika sätt. Exempel på
utvecklingsområden som lyfts:
• Inom hälso- och sjukvården finns mycket data om sjuklighet och vidtagna
åtgärder men kvaliteten beror på hur registrering av diagnoser och åtgärder
görs, vilket kan förbättras genom mer verksamhetsnära stöd kring
vårddatasystem.
• Tillgång till relevant statistik från kommunal hälso- och sjukvård.
• Data om förekomst av livsstilssjukdomar och åtgärder behöver
sammanställas gemensamt från kommunal- och regional primärvård och
specialiserad vård. Uppföljning enbart via t.ex. uppföljningssystemet
primärvårdskvalitet ger inte en tillräckligt samlad bild.
• En patients hela vårdförlopp behöver kunna följas, både utifrån produktion
och utifrån kvalitet. Oavsett organisatorisk indelning.
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Förenklad överföring av data till och från kvalitetsregister.
Möjlighet behövs att kunna relatera data om produktion och kvalitet med
data om insatta resurser, inom hälso- och sjukvården och kommunal
primärvård.

B. Implementering av evidens och beprövad erfarenhet
Stärkt införande behövs av evidensbaserade insatser med tydligare strukturer för
implementering. Exempel på lyfta utvecklingsbehov:
• Större kraft behövs i implementeringen och uppföljning av
kunskapsstyrningen, det vill säga nationellt framtagna vårdprogram,
vårdförlopp och riktlinjer inom hälso- och sjukvården.
• Strukturer behövs för gemensam implementering av kunskapsstyrningen över
förvaltningsgränserna (hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa)
inom t.ex. området levnadsvanor och prevention.
C. Ledningsprocesser
Behov finns att stärka Region Gotlands förmåga och kapacitet att samverka kring
hälsofrämjande frågor. Tydligare behov av samordnad styrning, med gemensamma
strategiska ställningstaganden, kopplat till folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och
sjuklighet har identifierats. Idag finns mycket data och rapporter inom de olika
förvaltningarna, via Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten.
Exempel på lyfta utvecklingsbehov:
• I nuvarande styrmodell rapporterar varje förvaltning om de uppfyllt eller
delvis uppfyllt mål inom området social hållbarhet. Det sammanlagda
resultatet visar dock inte en förflyttning och nuvarande styrmodell bedöms
därmed inte i tillräcklig omfattning stödja styrning av/kraftsamling kring
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
• Det saknas till stor del gemensamma lägesbilder kopplade till områden
särskilt viktiga för god folkhälsa och minskad sjuklighet. Information tas fram
utifrån organisatorisk indelning, d.v.s. i ”stuprör” men den sammanställs och
kommuniceras inte enligt en fastställd struktur. Analyser och lägesbilder från
olika förvaltningar om sjuklighet, genomförda insatser/produktion i
verksamheterna och data om folkhälsa/bestämningsfaktorer för hälsa
behöver ”samköras” i dialog mellan verksamheterna för att skapa en
gemensam grund för prioriteringar
• Utifrån gemensam lägesbild om folkhälsa och sjuklighet behöver
gemensamma prioriteringar göras över förvaltningsgränserna, t.ex. för att få
samsyn om vilka prioriteringar som bör göras inom flera förvaltningar eller
prioritering av resurser mellan olika verksamheter, för att få bäst effekt i det
hälsofrämjande arbetet.
• Samverkan behöver öka mellan funktioner inom olika delar av Region
Gotland som arbetar med frågor kopplade till planering och uppföljning för
god folkhälsa och minskad sjuklighet.
• Strukturer för kunskapsstyrning, inom både hälso- och sjukvård och
socialtjänst, behöver på ett tydligare sätt än idag samordnas med
förvaltningarnas interna ledningsprocesser, för att ge stöd för prioritering och
tydligare koppling till ordinarie verksamhetsplaneringsprocesser.
Bedömning

Utifrån upprinnelsen till uppdraget, hälso- och sjukvårdsnämndens önskan om analys
av sjuklighet på Gotland, fanns frågeställningen med hos arbetsgruppen om nya
kompetenser kan behöva tillföras inom t.ex. epidemiologi, hälsoekonomi och
4 (6)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/47

biostatistik. Detta för att kunna göra mer omfattande analyser till lägesbilder som den
till primära vården behöver för att kunna genomföra uppdraget enligt hälso- och
sjukvårdslagen, §13 A. Under inventeringen framkom dock bilden av att Region
Gotland har tillgång till mycket data och kunskap om evidens för hälsofrämjande
åtgärder. Behov av ytterligare kompetenser för att öka mängden information om
folkhälsa och sjuklighet bedöms inte vara det primära behovet. Istället bedöms det
finnas behov av ökad samordning, samverkan och utveckling av de analyser som
redan görs idag, samt ökad genomförandekraft i processer som medverkar till att
stärka omställningen till mer hälsofrämjande sjukvårdssystem, som beskrivits ovan i
behovsområden A-C (A Lättillgängliga data och verksamhetsnära analys, B Implementering av evidens och beprövad erfarenhet, C Ledningsprocesser).
Arbetsgruppen har identifierat fyra pågående utvecklingsprocesser där förbättringar
utifrån ovan beskriva behov passar väl in i det pågående arbetet:
1) Kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård
2) Omställningen god och nära vård (Hälsa genom hela livet)
3) Utveckling av ledningssystem för koncernledning (bl.a. genom ny styrmodell)
4) Utveckling av styrning utifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040 (bl.a. genom årlig uppföljning)
De synpunkter som lyfts fram i inventeringen har i många fall adresserats från
funktioner som deltar i omställningsarbetet i de fyra utvecklingsprocesserna;
kunskapsstyrning, hälsa genom hela livet och ledningssystem för koncernstyrning och
regional uppföljning. Utfallet av denna utredning är känt för nyckelpersoner inom de
fyra utvecklingsprocesserna och vidare är lösning på de framlyfta behoven (se A-C
ovan) till stor del framgångsfaktorer för väl genomfört arbete i dessa processer.
Arbetet i samtliga fyra processer följs från regionledningen med rapportering till
berörda nämnder. Sammantaget gör detta att regionstyrelseförvaltningen bedömer att
de behov inom område A-C som kommit fram i denna utredning bör kunna tas
omhand i de fyra utpekade utvecklingsprocesserna. Det är troligt att den
ambitionsnivån som efterfrågas i behovsområde A-C kommer att medföra behov av
omfördelning och tillskott av resurser. Det är för tidigt för att kunna göra en
beskrivning av vilka behov som finns av tillskott av budgetmedel i de olika
processerna 1-4. Bedömningen är att behov av resurstillskott bäst bevakas och
adresserad inom respektive process. Redan nu bedöms dock behov finnas av
budgettillskott för resursförstärkning på regionstyrelseförvaltningen, relaterat till
process 3 och 4, för att hantera efterfrågade förbättringar inom problemområde C,
ledning och styrning för förvaltningsövergripande arbete kring folkhälsa och social
hållbarhet.
Bedömning av konsekvenser i övriga tvärperspektiv

I utredningen utifrån uppdraget konstateras att väl genomförd analys kring
folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet gynnar samtliga tvärperspektiv
samtidigt som frånvaro av identifierade förbättringar bedöms kunna få långsiktigt
negativ inverkan på samtliga tvärperspektiv. Någon djupare analys av
tvärperspektivet var för sig har inte gjorts men i utredningen konstateras att väl
genomförd analys kring folkhälsa/hälsans bestämningsfaktorer och sjuklighet får
positiv effekt i samtliga tvärperspektiv.
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Beslutsunderlag

Beslut RS § 208 In 2022-01-11

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Styrgrupp God och nära vård
Processledare kunskapsstyrning hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontroller hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa
Kvalitetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kvalitetschef socialförvaltningen
Stab avdelningen för regional utveckling
Ekonomidirektör
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utreda och beskriva vilka analytiska kompetenser och
resurser som behöver tillföras för att få större kraft i omställningen mot ett
hälsosystem som fokuserar på främjande och förebyggande arbete. Uppdraget ska
återrapporteras till budgetberedningen 2022.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden,
ärende HSN 2020/650, gjort en utredning kring förvaltningens läkemedelskostnader.
Vid återrapport till hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-17 redovisades att
kostnaderna för de tre dyraste läkemedelsområdena motiveras av data för förekomst
av sjukdomar. Data från Socialstyrelsens patientregister visar att i nationell jämförelse
är antalet registrerade diagnoser (per 100 000 invånare) fler på Gotland än i riket för
reumatoid artrit, inflammatoriska sjukdomar i tunn- och tjocktarm, psoriasis, cancer
och förmaksflimmer. I hälso- och sjukvårdens underlag lyfts att fler olika faktorer
kan påverka som exempelvis tillgängligheten till specialiserade vården, förekomst av
screening och tidigare levnadsvanor i befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutade 2021-02-17, § 13, att begära att regionstyrelsen initierar en folkhälsoanalys
med utgångspunkt i underlaget i rapporten om det högre antalet av vissa diagnoser
på Gotland jämfört med i riket.
Ärendebeskrivning
Regionstyrelseförvaltningen tolkar begäran som önskan om utredning om varför fler
personer på Gotland har registrerade diagnoser för vissa tillstånd, jämfört med i riket.
Eftersom befolkningen på Gotland har en åldersstruktur som skiljer sig från riket,
med bland annat fler äldre personer behöver först frågan ställas om skillnaderna i
antal diagnoser jämfört med riket kvarstår om hänsyn tas till ålder. Enheten för social
hållbarhet har gjort beräkning utifrån Socialstyrelsens patientregister för de diagnoser
hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskat och kommit fram till att den högre
förekomsten av diagnoser kvarstår även när hänsyn är taget till ålder, med undantag
för tjocktarmscancer.
forts
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Frågeställningen om högre förekomst av diagnoser på Gotland har varit uppe för
diskussion tidigare. Bedömningen har varit och är att analyser kring orsaker till detta är
svårt att genomföra eftersom det är många olika faktorer som påverkar förekomst av
sjukdomar som levnadsförhållanden, livsmiljö, levnadsvanor och genetiska faktorer.
Antal registrerade diagnoser i patientregistret påverkas också av faktorer inom hälsooch sjukvården som exempelvis vårdprocess för fastställande av diagnos och rutiner
för diagnosregistrering. För att kunna fastställa om Gotland har högre sjuklighet
behövs omfattande epidemiologisk kunskap och djup kunskap om biomedicinsk
statistik vilket inte finns inom Region Gotland. Tjänst som epidemiolog eller statistiker
finns varken inom regionstyrelseförvaltningen eller i annan förvaltning. Frågan är även
om det överhuvudtaget är praktiskt genomförbart att utreda förekomsten av sjuklighet
på Gotland jämfört med riket eftersom det också innebär att värdera sjukligheten i
Sverige, för många olika tillstånd. Möjligen skulle det kunna genomförs som ett
omfattande utredningsprojekt för någon utvald sjukdom, om regionstyrelseförvaltningen tillförs extra resurser Med största sannolikhet kommer sådan utredningen vara
tidskrävande och behöva bedrivas som ett forskningsprojekt i samarbete med
universitet och andra regioner under ledning av epidemiolog och statistiker. Det
kommer också troligen kräva utdrag från olika register, till en inte försumbar kostnad.
Frågan är även vad nästa steg blir efter att analys om förekomsten av vissa diagnoser
är genomförd. Vi vet redan idag att det är vanligare att vissa diagnoser förekommer i
patientregistret för befolkningen på Gotland jämfört med i riket och att det således
även finns behov av mer resurser för dessa patienter jämfört med riket. Även framåt
behöver vård av dessa patienter ges med god kvalitet för snabb upptäckt och
behandling så att drabbade personer får möjlighet till ett så gott och aktivt liv som
möjligt trots aktuell sjukdom. Forskning skulle möjligen kunna visa att någon faktor,
som påverkar förekomsten av de olika sjukdomarna på Gotland, sticker ut. Om
sådan faktor verkligen kan fastslås skilja sig mellan Gotland och riket blir emellertid
frågan om den tid som läggs på att påvisa detta motsvarar den nytta som fås av
resultatet. Och vilka åtgärder som kan vidtas som skiljer sig från sådant som kan
vidtas redan idag.
Hälsa och sjukdom påverkas av många olika faktorer både på individ- och samhällsnivå. Regionfullmäktige har antagit ett program för God Jämlik Jämställd hälsa för
2020-2023 som syftar till att påverka de faktorer som regionens verksamheter kan ha
inverkan på för att minska skillnader i risken för sjukdomar och ohälsa i befolkningen.
Om programmet implementeras väl i förvaltningarna kommer effekten bli minskad
risk för sjukdom och ohälsa. Det finns exempelvis vetenskaplig evidens för att hjärtoch kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomar kan förebyggas genom
förbättrade levnadsvanor och vilka insatser som leder till förändrade levnadsvanor i
befolkningen.
forts
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det behövs omfattande resurser i
form av kompetens, tid och ekonomiska medel för att kunna genomföra en analys
om orsak till högre förekomst av vissa diagnoser på Gotland jämfört med riket. Då
dessa resurser idag saknas, skulle de behöva tillföras om ett uppdrag om genomförande av en sådan analys beslutas. Under beredningen av hälso- och sjukvårdsnämndens begäran har ingen exakt kostnadsberäkning gjorts, men det rör sig om
miljonbelopp vilket i så fall behöver räknas ut mer i detalj. För närvarande pågår
implementering av Region Gotlands program för god jämlik jämställd hälsa som
syftar till att minska risk för sjukdom och ohälsa genom att påverka faktorer som har
inverkan på sjukdomar och ohälsa samtidigt som också en färdplan för god och nära
vård är på väg att antas där stor fokus finns på hälsofrämjande insatser. Regionstyrelseförvaltningens befintliga resurser inom folkhälsoområdet är dedikerade för att
stödja och samordna genomförandet av praktiska insatser som på sikt kan leda till
minskad sjukdomsbörda.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är således att regionstyrelsen kan ge regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag
att utreda och beskriva vilka analytiska kompetenser och resurser som behöver
tillföras för att få större kraft i omställningen mot ett hälsosystem som fokuserar på
främjande och förebyggande arbete. Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 13
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-01
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Informationen tas emot.
Sammanfattning

Nämnderna har fått i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med
prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Nämnderna har på
olika sätt beskrivit hur de arbetar med detta, antingen som särskilda aktiviteter
eller som en del av ordinarie grunduppdrag.
Ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete bedöms vara av största vikt
både för den enskilde individen men också för samhället och för ett hållbart
välfärdssystem. Det görs många insatser som bland annat syftar till att minska
risken att utveckla livsstilssjukdomar, men det sammanlagda resultatet visar
ännu inte en förflyttning. Nuvarande styrmodell och arbetssätt inom regionen
bedöms inte i tillräcklig omfattning stödja styrning av och kraftsamling kring
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är också av vikt att
ledningsprocesserna möjliggör långsiktighet och vidmakthållande av pågående
aktiviteter inom folkhälsoarbetet, eftersom en del av effekterna av nuvarande
arbete ses först om flera år.
Metodutveckling pågår inom flera olika processer med sikte på att förbättra
ledningsprocesser kring arbetet med förbättrad hälsa i befolkningen. Dessa
parallella utvecklingsarbeten gällande ledning och styrning borde skapa
förutsättningar att öka regionens förmåga att nå målet att befolkningen får
likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa, vilket inkluderar goda
levnadsvanor.
Ärendebeskrivning

Till regionfullmäktige i juni 2021 redovisades förvaltningarnas övergripande
aktiviteter som pågår och/eller planeras för att främja goda levnadsvanor och
som därmed leder till minskade livsstilssjukdomar. Nämnderna fick vid detta
tillfälle i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter
för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget skulle redovisas till
budgetberedningen 2022.
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Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse innehåller dels regionstyrelsens
redogörelse utifrån ett verksamhetsperspektiv och dels en sammantagen
bedömning utifrån inkomna underlag. Denna skrivelse tillsammans med
nämndernas inlämnade skrivelser, i bilagor, utgör svar på uppdraget.

Sammanfattning av nämndernas inlämnade redogörelser (se även
bilagor)
Hälso- och sjukvårdsnämnden gör en särskild redovisning för aktiviteterna
som påbörjats eller genomförts sedan redovisningen för ett år sedan. Det är
olika typer av insatser allt från en analys av effekter av fysisk aktivitet på recept
som alternativ till läkemedel, till en pågående dialog om en ny/uppdaterad
strategi för det hälsofrämjande arbetet.
Socialnämnden har i sin Strategiska plan och budget 2023-2025 svarat mot
uppdraget (s 30, uppdrag 2). Socialförvaltningen anger att brukare erbjuds stöd
till att göra livsstilsförändringar inom ramen för grunduppdraget, men att det
bygger på enskilde brukarens önskemål. De erbjuder även stöd till barn, unga
och vuxna gällande psykisk hälsa, våld, missbruk och beroende.
Tekniska nämnden hänvisar främst till det tidigare beskrivna arbetet med
generella insatser till hela befolkningen som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse
kopplat till den infrastruktur som byggs, inklusive specifika installationer för
uteaktiviteter i park- och utemiljöer.
Miljö- och byggnämnden redovisar i en särskild skrivelse ett antal aktiviteter,
bland annat sitt arbete med en grönplan. En av de centrala uppgifterna i
samhällsplanering anges vara att planera för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer,
vilket även inkluderar miljöer som stimulerar och möjliggör för rekreation,
rörlighet och motion.
Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden lämnar en likalydig redogörelse som innebär ett
uppdrag till förvaltningen att arbeta fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i
verksamhetsplanen 2022 i ett samlat grepp utifrån det särskilda uppdraget som
beskrivs i detta ärende, omställningen till God och nära vård samt arbetet inom
ramen för programmet god, jämlik, jämställd hälsa.
Regionstyrelsen har ansvar för ett antal verksamhetsområden där viktiga
insatser görs för att främja goda levnadsvanor. Måltidsverksamheten ser till
exempel till att det löpande arbetet och utvecklingsarbeten innehåller insatser
för att bidra till goda matvanor. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med att
möjliggöra förebyggande aktivitet för barn och unga i synnerhet genom till
exempel bidragsgivning, uthyrning av idrottshallar och egen verksamhet såsom
bad- och ishall. Avdelningen poängterar vikten av ett aktivt och tillgängligt
kultur- och fritidsliv, speciellt för särskilt utsatta grupper. Idrott, rörelse,
aktiviteter, kulturell medverkan, samvaro, sammanhang och delaktighet främjar
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såväl psykisk och fysisk hälsa och kultur- och fritidsverksamhet utgör därför en
betydelsefull infrastruktur för arbetet kring livsstilssjukdomar. HR-avdelningen
anger att Region Gotland behöver fortsätta att arbeta aktivt för att skapa en
sund arbetsmiljö och ge det förebyggande och främjande arbetet än mer fokus
för långvariga effekter och inte minst också sänkta sjuktal. Ett fungerade och
aktivt friskvårdsarbete hjälper oss inte bara att klara vår bemanning utan ses
även som en personalförmån som bidrar till attraktiviteten hos oss som
arbetsgivare. 2019 började regionen att mäta graden av fysisk aktivitet hos
regionens medarbetare genom medarbetarenkäten vilket fortsatt kommer att
göras. Uppföljning sker årligen i medarbetarundersökningen där även åtgärder
och aktiviteter sker på enhetsnivå i syfte att medarbetarna ska uppnå minst 150
minuter fysisk aktivitet i veckan. Vidare har regionen för perioden 2021-2024
upphandlat företagshälsovård som stödjer en förflyttning mot främjande och
förebyggande insatser. På strategisk nivå arbetar regionstyrelseförvaltningen
också med framtagandet av ett genomförandeprogram social välfärd där
behovet av mål och insatsområden som berör levnadsvanor finns med på ett
tydligt sätt. En prioriterad aktivitet är också att ta fram fakta och lägesbilder
som visar på hur gotlänningar mår samt vilka levnadsvanor som finns. Dessa
kan sedan utgöra viktiga planeringsunderlag för verksamheter inom och
utanför regionen.

Bedömning

Ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete är av största vikt både för den
enskilde individen men också för samhället och för ett hållbart välfärdssystem.
Att prioritera aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar är således en
nödvändighet inom samtliga av Region Gotlands verksamheter.
Nämnderna har på olika sätt beskrivit hur de arbetar med detta, antingen som
särskilda aktiviteter eller som en del av ordinarie grunduppdrag. Socialnämnden
redogör för uppdraget i sin strategisk plan och budget 2023-2025 medan Barnoch utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
refererar till verksamhetsplan 2022. Tekniska nämnden, Miljö- och
byggnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med särskilda
skrivelser. Variationen i hur uppdraget redovisas gör det möjligen svårare att få
en tydlig helhetsbild av vilka prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar som regionens verksamheter arbetar med. Oavsett om
rapporteringen sker genom etablerade planeringsrutiner eller i särskild ordning
är det tydligt att det är många olika verksamheter i förvaltningarna som utifrån
sina specifika förutsättningar gör aktiviteter som tillsammans kan medföra en
förflyttning mot bättre levnadsvanor i befolkningen.
Levnadsvanor utgör ett av åtta målområden inom det nationella
folkhälsopolitiska ramverket där det övergripande målet är god och jämlik
hälsa för hela befolkningen. Ett sätt att bidra till en bättre hälsa i befolkningen
är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i
välfärdens organisationer. Arbetet med förbättrad hälsa i befolkningen är dock
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komplext och kan inte endast riktas mot levnadsvanor utan behöver samspela
med andra insatser som påverkar olika bestämningsfaktorer för människors
hälsa.
En god och jämlik hälsa i befolkningen är ett mål i sig, men även en viktig
förutsättning för att på sikt kunna leverera tillräckliga välfärdstjänster. En
omställning behövs till ett välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på
sjukvård. Att ha goda levnadsvanor i vardagen förebygger flera av de
sjukdomstillstånd som idag ger en stor sjukdomsbörda i samhället. Till
exempel kan enligt WHO hälsosamma levnadsvanor förebygga 80 procent av
alla hjärt- och kärlsjukdomar samt 30 procent av all cancer. Utan omställning
och med aktuell demografisk utveckling kommer belastningen på vården och
omsorgen att öka kraftigt. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även
om samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
På Gotland, som i riket, finns skillnader i levnadsvanor mellan olika grupper
med olika socioekonomisk status. De senaste åren visar folkhälsodata gällande
självupplevd hälsa och levnadsvanor relativt få förändringar. Utan aktiva
insatser kring levnadsvanor hade skillnaderna antagligen blivit större. Det finns
en tendens för ojämlikhet i samhället att växa som ett resultat av hur det
mänskliga samspelet fungerar. Både teoretiska argument och historisk
erfarenhet indikerar att ojämlikheten växer av egen kraft under normala
förhållanden (jämlikhetskommissionens rapport SOU 2020:46 s19). Det är
komplexa förhållanden som styr hälsoläget över tid och som behöver påverkas
för att det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation” ska kunna uppnås. Inom de flesta
ansvarsområdena inom regionens verksamheter finns det beprövade metoder
eller arbetssätt som om de tillämpas leder till en bättre hälsa. Det görs många
insatser som bland annat syftar till att minska risken att utveckla
livsstilssjukdomar, men det sammanlagda resultatet visar inte en förflyttning.
Ibland är det tydligt att vissa förebyggande insatser får stå tillbaka när bristande
resurser eller tid är den krassa verkligheten. Ibland finns en bild att mycket och
därmed redan tillräckligt görs. Det finns också en risk att vissa åtgärder
prioriteras ned efter att de genomförts en viss tid trots att uthållighet under
längre tid är nödvändig för att nå effekt. Det krävs att hela organisationen
tydligt prioriterar och på ett uthålligt sätt håller fast vid fler förebyggande
satsningar för att önskat resultat ska kunna uppnås. Vi behöver också stärka
vår förmåga att prioritera rätt insatser mot de största utmaningarna sett till
folkhälsan ur ett långsiktigt perspektiv.
Sammantaget kan konstateras att Region Gotland har en bred palett av insatser
som leder till minskade livsstilssjukdomar. Nuvarande styrmodell och
arbetssätt inom regionen bedöms däremot inte i tillräcklig omfattning stödja
styrning av och kraftsamling kring hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Med undantag för rökning i befolkningen och ungdomars alkoholkonsumtion
ses inga positiva förflyttningar av befolkningens levnadsvanor eller
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självupplevda hälsa mellan 2009 och 2020. Det är av vikt att
ledningsprocesserna möjliggör långsiktighet och vidmakthållande av pågående
aktiviteter inom folkhälsoarbetet, eftersom en del av effekterna av nuvarande
arbete ses först om flera år. Fortsatta åtgärder krävs genom uthållighet i
pågående arbete, ökat fokus och samverkan för att skapa förutsättningar för
goda levnadsvanor och god hälsa i hela befolkningen. Detta är ett identifierat
behov som även lyfts fram inom uppdraget att utreda behov av samordning
och analytiska kompetenser/resurser i omställningen mot ett hälsosystem som
fokuserar på främjande och förebyggande arbete (ärende RS 2022/47), som
också återrapporteras till budgetberedningen 2022.
Metodutveckling pågår inom flera olika processer med sikte på att förbättra
ledningsprocesser kring arbetet med förbättrad hälsa i befolkningen. Arbete
sker inom God och nära vård, kunskapsstyrning, framtagandet av en ny
styrmodell samt utvecklingen av nya samverkansformer kopplat till
genomförandeprogram social välfärd utifrån den ny antagna regionala
utvecklingsstrategin.
Dessa parallella utvecklingsarbeten gällande ledning och styrning borde skapa
förutsättningar att öka regionens förmåga att nå målet att befolkningen får
likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa, vilket inkluderar goda
levnadsvanor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse GVN/2021/133, BUN 2021/466 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
daterad 2021-09-07
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-13, § 79
Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-09-16, § 75
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 2022-02-28
Protokollsutdrag Miljö- och byggnämnden 2022-03-16, § 47
Tjänsteskrivelse TN 2021/2235 Teknikförvaltningen, daterad 2021-10-12
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2022-03-30, § 36
Strategisk plan och budget 2023-2025 Socialförvaltningen SON 2022/6
Tjänsteskrivelse HSN 2021/551 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, daterad 2022-03-29
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-04-20, § 52
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Maria Benczy
Verksamhetschef elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut
•

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i
verksamhetsplanen 2022 i ett samlat grepp utifrån följande områden:
o 1) RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
o 2) Omställningen till God och Nära vård
o 3) Folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de
arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Detta
inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
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Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och nära vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälso-och
sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga. Utan
omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Ärendebeskrivning

Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och nära vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella
förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. Elevhälsan nämns också som
en nyckelspelare i utvecklingen av God och nära vård med fokus på hälsofrämjande
insatser.
Från nationell nivå, i utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!”, konstateras att det finns brister när det
gäller tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och
unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har alltmer utvecklats mot att hantera
skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn och
unga kan dock behöva hälsofrämjande och förebyggande insatser oavsett sina
skolresultat.
Beredskap behövs för att den ambitionshöjning som utredningen ”En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!” i
praktiken medför, också innebär en omställning i relation till nuvarande arbetssätt
och som medför förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Lagändringarna utifrån utredningen att tänkta att träda i kraft 1 juli 2022.
Barn- och elevhälsan står i beredskap, och kan med rätt förutsättningar, utöka det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt ge insatser genom prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Evidensbaserade hälsofrämjande
program finns inom Barn- och elevhälsan som MHFA, YAM, ABC. Modell finns
också framtagen för att arbeta likvärdigt med teman som: relationer, sömn,
återhämtning, mat, struktur, fysisk aktivitet och självkänsla. Prioriterade aktiviteter i
verksamhetsplan, av sådant slag, skulle ligga i linje med uppdragen att minska
livsstilssjukdomar och omställningen till God och nära vård.
Bedömning

Det är av vikt att ha ett samlat grepp i verksamhetsplanen 2022 och kunna arbeta
systematiskt, hållbart och icke-fragmentiserat med dessa frågor och insatser gällande
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aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Prioriterade aktiviteter i denna fråga är
en del av omställningen till God och nära vård liksom det Folkhälsopolitiska
programmet God jämlik och jämställd hälsa.

Beslutsunderlag
RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-13

BUN § 79

BUN § 79

RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för
att minska livsstilssjukdomar

BUN 2021/466
BUN AU § 66

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i
verksamhetsplanen 2022 i ett samlat grepp utifrån följande områden:
o RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
o Omställningen till God och Nära vård
o Folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa

Regionfullmäktige har beslutat att nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de
arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Detta
inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022. (RF §89)
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och nära vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälso-och
sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga. Utan
omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-13

Protokollsutdrag
BUN § 79

Forts. BUN § 79
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och nära vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella
förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. Elevhälsan nämns också som
en nyckelspelare i utvecklingen av God och nära vård med fokus på hälsofrämjande
insatser.
Från nationell nivå, i utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!”, konstateras att det finns brister när det
gäller tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och
unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har alltmer utvecklats mot att hantera
skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn och
unga kan dock behöva hälsofrämjande och förebyggande insatser oavsett sina
skolresultat.
Beredskap behövs för att den ambitionshöjning som utredningen ”En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!” i
praktiken medför, också innebär en omställning i relation till nuvarande arbetssätt
och som medför förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Lagändringarna utifrån utredningen att tänkta att träda i kraft 1 juli 2022.
Barn- och elevhälsan står i beredskap, och kan med rätt förutsättningar, utöka det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt ge insatser genom prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Evidensbaserade hälsofrämjande
program finns inom Barn- och elevhälsan som MHFA, YAM, ABC. Modell finns
också framtagen för att arbeta likvärdigt med teman som: relationer, sömn,
återhämtning, mat, struktur, fysisk aktivitet och självkänsla. Prioriterade aktiviteter i
verksamhetsplan, av sådant slag, skulle ligga i linje med uppdragen att minska
livsstilssjukdomar och omställningen till God och nära vård.
Det är av vikt att ha ett samlat grepp i verksamhetsplanen 2022 och kunna arbeta
systematiskt, hållbart och icke-fragmentiserat med dessa frågor och insatser gällande
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Prioriterade aktiviteter i denna fråga är
en del av omställningen till God och nära vård liksom det Folkhälsopolitiska
programmet God jämlik och jämställd hälsa.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-13

Protokollsutdrag
BUN § 79

Forts. BUN § 79
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för barn- och elevhälsan, Maria Benczy
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta
fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i verksamhetsplanen 2022 i ett samlat
grepp utifrån följande områden:
• RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
• Omställningen till God och Nära vård
• Folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

GVN § 75

Protokollsutdrag
GVN § 75

RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för
att minska livsstilssjukdomar

GVN 2021/133

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i
verksamhetsplanen 2022 i ett samlat grepp utifrån följande områden:
o 1) RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
o 2) Omställningen till God och Nära vård
o 3) Folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa

Regionfullmäktige har beslutat att nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de
arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Detta
inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
Klicka här för att ange text.
28 februari 2022

Carl-Magnus Jonsson

Miljö- och byggnämnden

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det
folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade
nätverket för social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att
förebygga och minska så kallade livsstilssjukdomar1.
Uppdraget har återrapporterats till RF § 89 som godkänt redovisningen. Nämnderna
fick dock i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för
att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ett arbete med att ta fram en ny grönplan pågår, ett samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, men även med inspel från
regionstyrelseförvaltningen (MBN 2019/7577). Planen behandlar tillgång och
tillgänglighet till grönområden och grönstråk, något som är viktigt för att främja både
fysisk och psykisk hälsa i alla åldrar och funktionsvariationer. Genom införande och
arbete med grönplanen där bland annat en sociotopkartering ingår som
kunskapsunderlag ser förvaltningen till frågan om förebyggande av
livsstilssjukdomar. Planen är i samrådsfasen och det är rimligt att anta att den kan gå
till RF för antagande under 2022 eftersom den inte behöver gå till granskning.
Både samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen har ett påbörjat samarbete genom FramSam men också
genom den gemensamma beredning som etablerats vilket kan stärka bredden i
åtgärder kring dessa frågor.
Identifierade aktiviteter med koppling till uppdraget är bland annat:
• Antagande av en grönplan
• Implementering av sociotopkartering
1
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Tjänsteskrivelse
Klicka här för att ange text.

Region Gotland

•
•
•
•
•

Medborgardialoger i arbetet med ny översiktsplan och grönplan
Medverkande i nätverket ’Mindshift’
Uppstart av ’Hållbara kartan’
Tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer
Identifiering av förvaltningens behov

Bedömning

Genom införande och arbete med grönplanen där sociotopkarteringen ingår som
kunskapsunderlag ses frågan om tillgänglighet och avstånd till grönområden över.
Planen har också fokus på grönstråk som används på väg till och från skola, jobb
och fritid.
• Implementering av sociotopkartering. Planeringsunderlag för hela
samhällsbyggnadsprocessen utifrån vardagslivsperspektiv som togs fram ska under
2022 implementeras i samhällsbyggnadsprocessen.
En av de centrala uppgifterna i samhällsplanering är att planera för omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer, vilket där det även ingår att planera för miljöer som stimulerar
och möjliggör för rekreation, rörlighet och motion.
•

Strategier i grönplanen syftar till att utformning och tillgänglighet samt avstånd till
grönområden ska främja användandet för alla funktionsvariationer och
åldersgrupper. Särskilt fokus ligger på att utformning av grönstrukturen ska beakta ett
barnperspektiv med stöd i Barnkonventionen.
Stråken och grönområden har fokus både på rekreation och ekologi, två faktorer som
ofta samspelar. Det finns undersökningar som visar att upplevelsevärdet ökar med
högre biologisk mångfald och att vi mår bättre bara av att kunna se och höra naturen,
något som är värdefullt vid förebyggande av livsstilssjukdomar.
Medborgardialog med fokus på framtidens livsmiljö – utvecklar former för bred
medborgadialog för att nå alla målgrupper, ålder och kön i översiktsplanearbetet.
Revidering av översiktsplanen pågår och den dialogprocess som det innebär med
samråd och granskning bidrar till att fler har möjlighet att vara med och påverka
förslaget och i förlängningen sin närmiljö.
•

Förvaltningen har arbetat med att utveckla medborgardialoger bland annat via
digitala kanaler. Förvaltningen har nått ut till fler invånare och samtidigt förenklat
och effektiviserat dialogprocessen. Detta har resulterat i en ökad mångfald av
synpunkter, både sett i mängd och variation.
Då analoga och digitala metoder kan utestänga vissa grupper är det viktigt att
analysera vilka kanaler som fungerar bäst samt stärka och söka upp de grupper som
är svåra att nå genom öppna offentliga möten. Exempelvis att besöka skolor,
arbetsplatser och SFI-klasser kan vara ett steg på vägen att nå en bredare målgrupp.
Att samla in synpunkter digitalt på fysiska möten har också varit lyckosamt.
Innovationsidén, Hållbara kartan
Syftet med innovationsidén ’Hållbara kartan’ är att i dialog med användarna testa
vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna
information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i
fokus. Resultatet av innovationsidén kommer vara en prototyp av en digital hållbar
karta, framtagen i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid
Region Gotland och privatpersoner. Prototypen kommer indikera var det är mest
klimatsmart att bygga på ön och resultatet kommer delges övriga kommuner och
regioner i Sverige.
•
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Tjänsteskrivelse
Klicka här för att ange text.

Region Gotland

Förvaltningen deltar i olika nätverk som har bäring på hälsa, goda levnadsvanor
och livsstilssjukdomar. Nationellt nätverk Mindshift i fokusgruppen
Samhällsbyggande och välbefinnande.
• Tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer
Förvaltningen ansvarar för tillsynen av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och
rökfria miljöer. Tillsynsuppdraget är lagstyrt men i praktiken bidrar tillsynen till
Region Gotlands övergripande hälsofrämjande arbete.
•

Förvaltningen anordnar i nuläget en utbildning för krögare i ansvarsfull
alkoholservering en gång per år. Det ingår i uppdraget från RS men förvaltningen har
inget folkhälsouppdrag.
Förvaltningens behov (kompetensutveckling och fler samhällsplanerare)
Det finns ett kontinuerligt behov av mer resurser och stöd för att arbeta med dessa
frågor inom plan- och byggprocessen. I dagsläget finns det ett begränsat utrymme för
medarbetare att arbeta med dessa frågor. Konkret skulle det behövas fler
samhällsplanerare.
•

Om förvaltningens arbete ska utökas med ett folkhälsouppdrag inom
serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer, som idag är enbart
myndighetsutövning, krävs ett utökat uppdrag från politiken och ett resurstillskott.
Landsbygdsperspektiv

Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet. Det vägs också exempelvis in under de
dialogprocesser som pågår under 2022 för översiktsplan och grönplan. För att skapa
delaktighet och engagemang är de digitala samrådsmötena under våren utspridda och
uppdelade i fem olika geografiska områden. Dessa möten kommer även att
kompletteras med fysiska aktiviteter/event för att få så stor spridning som möjligt
om möjligheten att påverka sin närmiljö.
Barn- och genusperspektiv

Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet. Det vägs också exempelvis in under de
dialogprocesser som pågår under 2022 inom arbetet med översiktsplan och grönplan.
För att skapa delaktighet och engagemang har barn och unga varit en målgrupp som
arbetet särskilt riktat in sig mot. Aktiveter såsom samarbete med Wisbygymnasiet och
Uppsala Universitet skapar en aktiv dialog med barn och unga.
Möjligheten att lämna synpunkter digitalt direkt på karta vilket genomförs under
samråd för grönplan och översiktsplan har enligt erfarenhet bidragit till att fler
kvinnor deltar i dialogprocessen.
Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningens investeringar med tillhörande kapitalkostnader ska rymmas inom
beslutad budgetram. För att klara ett utökat folkhälsouppdrag krävs ett resurstillskott.
Beslutsunderlag

RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. RSF
tjänsteskrivelse RS 2021/358. Sammanfattning av förvaltningarnas arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg

Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till

Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-16

MBN § 47

Sida 1 (4)

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar

Ärendenummer: MBN 2021/2634
Miljö- och byggnämndens beslut

•

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen
2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det
folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade
nätverket för social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att
förebygga och minska så kallade livsstilssjukdomar.
Uppdraget har återrapporterats till RF § 89 som godkänt redovisningen.
Nämnderna fick dock i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med
prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska
redovisas på budgetberedningen 2022.
Ett arbete med att ta fram en ny grönplan pågår, ett samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, men även med inspel
från regionstyrelseförvaltningen (MBN 2019/7577). Planen behandlar tillgång
och tillgänglighet till grönområden och grönstråk, något som är viktigt för att
främja både fysisk och psykisk hälsa i alla åldrar och funktionsvariationer.
Genom införande och arbete med grönplanen där bland annat en
sociotopkartering ingår som kunskapsunderlag ser förvaltningen till frågan om
förebyggande av livsstilssjukdomar. Planen är i samrådsfasen och det är rimligt
att anta att den kan gå till RF för antagande under 2022 eftersom den inte
behöver gå till granskning.
Både samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen har ett påbörjat samarbete genom FramSam men
också genom den gemensamma beredning som etablerats vilket kan stärka
bredden i åtgärder kring dessa frågor.
Identifierade aktiviteter med koppling till uppdraget är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Digital justering

Antagande av en grönplan
Implementering av sociotopkartering
Medborgardialoger i arbetet med ny översiktsplan och grönplan
Medverkande i nätverket ’Mindshift’
Uppstart av ’Hållbara kartan’
Tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer
Identifiering av förvaltningens behov

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Bedömning

•

•

Genom införande och arbete med grönplanen där sociotopkarteringen
ingår som kunskapsunderlag ses frågan om tillgänglighet och avstånd
till grönområden över. Planen har också fokus på grönstråk som
används på väg till och från skola, jobb och fritid.
Implementering av sociotopkartering. Planeringsunderlag för hela
samhällsbyggnadsprocessen utifrån vardagslivsperspektiv som togs
fram ska under 2022 implementeras i samhällsbyggnadsprocessen.

En av de centrala uppgifterna i samhällsplanering är att planera för
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, vilket där det även ingår att planera för
miljöer som stimulerar och möjliggör för rekreation, rörlighet och motion.
Strategier i grönplanen syftar till att utformning och tillgänglighet samt avstånd
till grönområden ska främja användandet för alla funktionsvariationer och
åldersgrupper. Särskilt fokus ligger på att utformning av grönstrukturen ska
beakta ett barnperspektiv med stöd i Barnkonventionen.
Stråken och grönområden har fokus både på rekreation och ekologi, två
faktorer som ofta samspelar. Det finns undersökningar som visar att
upplevelsevärdet ökar med högre biologisk mångfald och att vi mår bättre bara
av att kunna se och höra naturen, något som är värdefullt vid förebyggande av
livsstilssjukdomar.
•

Medborgardialog med fokus på framtidens livsmiljö – utvecklar former
för bred medborgadialog för att nå alla målgrupper, ålder och kön i
översiktsplanearbetet.

Revidering av översiktsplanen pågår och den dialogprocess som det innebär
med samråd och granskning bidrar till att fler har möjlighet att vara med och
påverka förslaget och i förlängningen sin närmiljö.
Förvaltningen har arbetat med att utveckla medborgardialoger bland annat via
digitala kanaler. Förvaltningen har nått ut till fler invånare och samtidigt
förenklat och effektiviserat dialogprocessen. Detta har resulterat i en ökad
mångfald av synpunkter, både sett i mängd och variation.
Då analoga och digitala metoder kan utestänga vissa grupper är det viktigt att
analysera vilka kanaler som fungerar bäst samt stärka och söka upp de grupper
som är svåra att nå genom öppna offentliga möten. Exempelvis att besöka
skolor, arbetsplatser och SFI-klasser kan vara ett steg på vägen att nå en
bredare målgrupp. Att samla in synpunkter digitalt på fysiska möten har också
varit lyckosamt.
•

Innovationsidén, Hållbara kartan

Syftet med innovationsidén ’Hållbara kartan’ är att i dialog med användarna
testa vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (4)

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-16

denna information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och
hållbarhet står i fokus. Resultatet av innovationsidén kommer vara en prototyp
av en digital hållbar karta, framtagen i samråd och dialog med regionalt
näringsliv, medarbetare vid Region Gotland och privatpersoner. Prototypen
kommer indikera var det är mest klimatsmart att bygga på ön och resultatet
kommer delges övriga kommuner och regioner i Sverige.
•
•

Förvaltningen deltar i olika nätverk som har bäring på hälsa, goda
levnadsvanor och livsstilssjukdomar. Nationellt nätverk Mindshift i
fokusgruppen Samhällsbyggande och välbefinnande.
Tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer

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

Förvaltningens behov (kompetensutveckling och fler
samhällsplanerare)

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

Landsbygdsperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet. Det vägs också exempelvis in
under de dialogprocesser som pågår under 2022 för översiktsplan och
grönplan. För att skapa delaktighet och engagemang är de digitala
samrådsmötena under våren utspridda och uppdelade i fem olika geografiska
områden. Dessa möten kommer även att kompletteras med fysiska
aktiviteter/event för att få så stor spridning som möjligt om möjligheten att
påverka sin närmiljö.

Barn- och genusperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet. Det vägs också exempelvis in
under de dialogprocesser som pågår under 2022 inom arbetet med
översiktsplan och grönplan. För att skapa delaktighet och engagemang har barn

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 3 (4)

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-16

och unga varit en målgrupp som arbetet särskilt riktat in sig mot. Aktiveter
såsom samarbete med Wisbygymnasiet och Uppsala Universitet skapar en aktiv
dialog med barn och unga.
Möjligheten att lämna synpunkter digitalt direkt på karta vilket genomförs
under samråd för grönplan och översiktsplan har enligt erfarenhet bidragit till
att fler kvinnor deltar i dialogprocessen.

Ekonomiskt perspektiv
Förvaltningens investeringar med tillhörande kapitalkostnader ska rymmas
inom beslutad budgetram. För att klara ett utökat folkhälsouppdrag krävs ett
resurstillskott.
Ärendets behandling under mötet

Carl-Magnus Jonsson, HR-chef, föredrar ärendet muntligt. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar.
RSF tjänsteskrivelse RS 2021/358. Sammanfattning av förvaltningarnas arbete.
Skickas till

Regionstyrelsen
Sökande

Regionfullmäktige

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 4 (4)

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2021/2235
12 oktober 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för social
hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar1.

Uppdraget har återrapporterats till RF § 89 som godkänt redovisningen. Nämnderna
fick dock i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för
att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Teknikförvaltningen har tidigare beskrivit sitt arbete som generella insatser till hela
befolkningen som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse anpassat till den infrastruktur som
byggs och andra uteaktiviteter i park- och utemiljöer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft fram planarbetet som utgår från ett övergripande
perspektiv som kan ge förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation.

Både samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen har ett påbörjat samarbete genom FramSam men också
genom den gemensamma beredning som etablerats vilket kan stärka bredden i
åtgärder kring dessa frågor.
Teknikförvaltningen har inget därutöver att rapportera.
Bedömning

Teknikförvaltningens tidigare redovisning anger att förvaltningen utvecklar
möjligheter till fysisk aktivitet genom att förbättra möjligheterna för alla att cykla och
lätt ta sig fram till fots. Arbete sker med t ex att uppdatera cykelplan och
1
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2235

tillgängliggöra gång- och cykelpassager. Bidraget till ökade möjligheter till fysisk
aktivitet för barn, är t ex arbetet med att utforma lekplatsplaner och iordningställande
av lekplatser. Förvaltningens bidrag till andra typer av uteaktiviteter är att grillplatser
anläggs, underhåll av badbryggor mm.
Barn- och genusperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.
Landsbygdsperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningens investeringar i infrastrukturen skall vara finansierade.
Beslutsunderlag

RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
RSF tjänsteskrivelse RS 2021/358. (Sammanfattning av förvaltningarnas arbete.)
TKF Tjänsteskrivelse 2021-10-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 36

Sida 1 (2)

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar

Ärendenummer: TN 2021/2235
Paragraf föregående instans: TN AU § 38
Tekniska nämndens beslut

•Teknikförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det
folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade
nätverket för social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att
förebygga och minska så kallade livsstilssjukdomar.
Uppdraget har återrapporterats till RF § 89 som godkänt redovisningen.
Nämnderna fick dock i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med
prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska
redovisas på budgetberedningen 2022.
Teknikförvaltningen har tidigare beskrivit sitt arbete som generella insatser till
hela befolkningen som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse anpassat till den
infrastruktur som byggs och andra uteaktiviteter i park- och utemiljöer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft fram planarbetet som utgår från ett
övergripande perspektiv som kan ge förutsättningar för fysisk aktivitet och
rekreation.
Både samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen har ett påbörjat samarbete genom FramSam men
också genom den gemensamma beredning som etablerats vilket kan stärka
bredden i åtgärder kring dessa frågor.
Teknikförvaltningen har inget därutöver att rapportera.
Bedömning

Teknikförvaltningens tidigare redovisning anger att förvaltningen utvecklar
möjligheter till fysisk aktivitet genom att förbättra möjligheterna för alla att
cykla och lätt ta sig fram till fots. Arbete sker med t ex att uppdatera cykelplan
och tillgängliggöra gång- och cykelpassager. Bidraget till ökade möjligheter till
fysisk aktivitet för barn, är t ex arbetet med att utforma lekplatsplaner och
iordningställande av lekplatser. Förvaltningens bidrag till andra typer av
uteaktiviteter är att grillplatser anläggs, underhåll av badbryggor mm.
Barn- och genusperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Landsbygdsperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningens investeringar i infrastrukturen skall vara finansierade.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av verksamhetskoordinator Bo Hultemar via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

•Teknikförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.

Beslutsunderlag

RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
RSF tjänsteskrivelse RS 2021/358. (Sammanfattning av förvaltningarnas
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1. Övergripande beskrivning av nämndens uppdrag
Socialförvaltningens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på
Gotland. Socialförvaltningens arbete syftar till att de medborgare som har behov av
socialtjänstens stöd ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet och som utgår från
individens behov. Socialförvaltningens verksamheter har cirka 1 700 medarbetare som dygnet runt ger stöd, vård och omsorg till brukarna. Socialförvaltningen arbetar också med ett
flertal privata utförare.
Socialförvaltningen ansvarar för:
- Stöd till personer med funktionsnedsättning
- Stöd till barn och ungdomar
- Stöd till personer med missbruk eller beroendeproblematik
- Ekonomiskt stöd
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Hemsjukvård
- Hälsofrämjande arbete
Socialförvaltningens kärnuppdrag ryms inom processerna:
- Bedriva hälso- och sjukvård
- Bedriva omsorgsverksamhet
- Stödja förutsättningar för ett självständigt liv

2. Omvärldsanalys och förväntad utveckling
I detta avsnitt beskrivs först hur faktorer i omvärlden bedöms påverka socialförvaltningen
framåt. Sedan lyfts strategiskt viktiga områden, fokusområden, och vilka utmaningar som
finns och aktiviteter förvaltningen ser för att arbeta med detta.
2.1

Omvärldsanalys

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Pandemin har påverkat vårt samhälle. Bland annat genom social distansering, ekonomis
osäkerhet, begränsade möjligheter att resa, rädsla för att bli sjuk och ökad risk för våld i
nära relationer. Det har också påverkat hur omvärlden ser på kvaliteten inom vård och omsorgen och behovet av kompetens. I tid med tuffa ekonomiska utmaningar ökas fokus på
vård och omsorg och en ökning i riktade statsbidrag och stimulansmedel skapar både möjligheter och svårigheter. Socialförvaltningen behöver möta framtidens utmaningar med öppenhet och förändringsvilja.
Socialförvaltningen måste alltid arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Där samverkan med andra är en viktig förutsättning inom de flesta områdena för
att få ett bredare perspektiv och använda resurserna på ett effektivt sätt. Exempel är god
och nära vård, arbetsmarknadsinsatser, psykisk hälsa och arbete med att få elever att fullfölja sin skolgång. Det handlar också om medarbetare och chefer med kompetenssatsningar och satsningar för att öka frisknärvaron.
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Socialtjänsten har att förhålla sig till den styrning som sker på nationell nivå både när det
gäller förändringar i lagstiftning, handlingsplaner eller andra prioriterade överenskommelser
så som till exempel psykisk hälsa och god och nära vård vilka ska ske i nära samverkan med
hälso- och sjukvården. Den nationella styrningen är ett stöd i vilka områden som måste prioriteras. Inom en snar framtid kommer också en ny socialtjänstlag och en ny LSS-lagstiftning. Samtidigt diskuteras förslaget till äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen.
Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den yrkesverksamma befolkningen samt för den äldre delen av befolkningen. Våld i nära relationer är
också ett stort samhällsproblem. Inom förvaltningen byggs en struktur upp och resurser
tillsätts för att möta behovet och nå upp till lagstiftningens mål och intention.
Den demografiska utvecklingen på Gotland är en utmaning med en äldre befolkning som
innebär att socialtjänstens välfärdstjänster behöver utökas och förändras. Förvaltningens
uppdrag behöver ständigt förändras för att möta brukarnas behov. Utvecklandet av nya arbetsmetoder för att kunna tillmötesgå kommande efterfrågan på välfärdstjänster är nödvändigt. För närvarande är mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar väldigt lågt vilket påverkar nuvarande organisation och struktur.
Det är stora svårigheter att rekrytera personal med önskad kompentens. Förvaltningen
måste fortsätta att arbeta med att säkra kompetensförsörjningen då medarbetarna har relativt hög genomsnittsålder. Det är också brist på flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av medarbetare ökar i och med ökat antal äldre brukare. Förvaltningen har höga sjuktal
och arbetet med att öka frisknärvaron måste fortsätta.
2.2

Fokusområden – Strategiskt viktiga områden

Socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram strategiskt viktiga områden, fokusområden, som förvaltningen behöver arbeta med framåt. Fokusområdena har redovisats för socialnämndens arbetsutskott. Fokusområdena är följande för 2023-2025:

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

God och nära vård
Psykisk hälsa
Våld i nära relationer
Lagstiftningar
Ny socialtjänstlag
•
Ny äldreomsorgslag
•
Ny LSS-lagstiftning
•
Lagrådsremiss för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
•
Samsjuklighetsutredningen
•
Fokus LSS-verksamheten
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Sociala bostäder
Delaktighet
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Förändrade arbetssätt
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För de flesta av dessa områden behövs ingen ytterligare finansiering de närmaste åren då
utveckling drivs med statsbidrag, förutom vad gäller LSS-verksamhet och sociala bostäder.
Förändrad lagstiftning skulle dock kunna öka kostnaderna. För att satsa på att öka frisknärvaro, och sänka sjukfrånvaron, behövs en bredare satsning för hela regionen. Nedan följer
beskrivning av fokusområdena med utmaningar och aktiviteter.
2.2.1. God och nära vård

Utmaning: Nationell och lokal omställningen till god och nära vård.
Aktivitet: Följa och anpassa verksamheten utifrån pågående omställningsarbete till god och
nära vård.
Den nationella målbilden med god och nära vård är:
• Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
• Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
• Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska
kunna uppnås.
Målbilden, dess innebörd och behov av påföljande aktiviteter ska definieras utifrån medborgaren. Syftet med målbilden är att visa riktningen, vad den i sin tur i praktiken innebär i
form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av olika aktörer
behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att medborgaren involveras som en självklar aktör är avgörande.
Projektet ”Trygg omsorg i hemmet” är en del av arbetet med god och nära vård och uppdraget är att utveckla arbetsformer och en organisation som syftar till att:
• Bedriva en god och nära vård och omsorg i ordinärt boende.
• Brukare/patient få komma hem samma dag som man är utskrivningsklar.
• Skapa än mer effektiva, sömlösa och förebyggande processer som gynnar brukare
och verksamheter.
Utgångspunkten och nyttan i ”Trygg omsorg i hemmet” kommer beskrivas och ha sitt fokus utifrån perspektiven brukare, medarbetare och ekonomi.
Målområde: Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

2.2.2. Psykisk hälsa

Utmaning:
Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den
yrkesverksamma befolkningen samt för den äldre delen av befolkningen.
Psykisk ohälsa hindrar barn och unga från att fungera och utvecklas optimalt och
leder till att de mår dåligt. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar och
placerade barn har en ökad risk för psykisk ohälsa. Åldrandet i sig innebär en ökad
risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska
hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra
matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre
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personer. Den psykiska ohälsan är utbredd bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism och som tillhör LSS personkrets. Den psykiska ohälsan är särskilt hög
bland kvinnorna. Detta tyder på att sårbarheten för psykisk ohälsa är högre bland personer
med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, jämfört med övriga befolkningen.
Aktivitet:
Arbeta utifrån de prioriterade områden som är framtagna i Handlingsplan för psykisk hälsa
inom Region Gotland

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

Utmaning: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om
en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld i nära relation som pågår fram till
2026.
Aktivitet: Arbete pågår med att bygga upp struktur och tillsätta resurser för att möta behovet och nå upp till lagstiftningens mål och intention.
Förvaltningen har fått ett budget tillskott för att kunna möta behoven och leva upp
till lagstiftningen. Rekrytering och planering pågår på såväl förvaltningsnivå som
avdelningsnivå.
• På nationellnivå pågår ett arbete kring styrande dokument inom området. Att upptäcka och stödja utsatta är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Men lika
viktigt är att upptäcka och förändra beteendet hos våldsutövare. Därför infördes en
ändring i socialtjänstlagen 2021 som innebär att socialnämnden ska verka för att
den som utsätter närstående för våld ska ändra sitt beteende.
Målområdet Social Hållbarhet: mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Kvalitet: mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
•

2.2.4. Lagstiftningar
Konsekvenser av ny socialtjänstlag

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa pågående process kring utredningen.
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och
lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Lagförslaget är ute på remiss och förväntas träda ikraft 1 januari 2023. Region Gotland är
inte remisskommun.
Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Förslag på ny äldreomsorgslag
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Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med eventuellt
förändrad lagstiftning.
Aktivitet: Följa pågående process kring förslaget och utredningen.
Förslaget till äldreomsorgslag ska komplettera socialtjänstlagen. Den ska inte i detalj reglera
stöd och insatser inom äldreomsorgen, utan fortsatt ge kommunerna utrymme att anpassa
verksamheten efter lokala förhållanden. Ett motiv med äldreomsorgslagen är en ökad tydlighet och också en ökad likvärdighet. Variationen mellan kommunerna ska inte vara så stor
som idag. Ett exempel är att en enskild ska oberoende var den bor informeras om rätten till
samordnad individuell planering (SIP). Idag variera riktlinjerna gällande detta med stor
spridning mellan kommunerna. Även preventivt arbete som riskbedömningar är centralt i
förslaget då det råder stor spridning även där.
Målet är att få till långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens
uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk
kompetens inom äldreomsorgen. Utredaren ska bland annat föreslå en äldreomsorgslag
som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om
äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren ska även överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk
kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.
Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa pågående process kring utredningen.
Den statliga utredningen av LSS lagstiftningen är sedan länge klar. I de remiss svar som går
att ta del av på regeringens hemsida kan man bland annat läsa att flertalet är positiva till en
huvudman för den personliga assistansen, flera nämner också att utredningen är svårtolkad
och att de är mycket svårt att se effekterna av de ändringar som föreslås i utredningen.
Många kommuner svarar att utredningens uträkningar kring ökade kostnader för kommunerna är för lågt räknade. Det är sannolikt att kostnaderna kommer öka men med hur
mycket går inte i dagsläget inte att prognostisera. Sammanfattningsvis så går det inte att förutse vilka konsekvenser föreslagna förändringar kommer innebära för socialförvaltningen
varken ekonomiska eller i andra perspektiv. Trots att utredningen och förslag till förändringar i lagstiftningen varit klar länge har vi inga besked om eventuella förändringar förutom när det gäller personlig assistans. Där ett flertal separata utredningar är gjorda. Den
senast tillsatta är kring statligt huvudmannaskap.
Under hösten 2021 gav regeringen uppdrag till socialdepartementet att utreda frågan kring
statligt huvudmannaskap för personlig assistans. En särskild utredare har i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analyser hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas med en ändamålsenlig reglering och
som långsiktigt ger stabila förutsättningar för god kvalitet, kontroll, uppföljning och rättssäkerhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.
Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
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Lagrådsremiss för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förslag på
förändrad lagstiftning samt att få verksamhetssystem och behörigheter till varandras områden att fungera på ett effektivt sätt inom så snar framtid.
Aktivitet: Följa pågående process kring förslaget och utredningen samt i förhållande till berörda verksamhetssystem.
Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens (2008:355) bestämmelser om sammanhållen journalföring
överförs till den nya lagen och bestämmelser införs rörande de delar av socialtjänstens
verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vård- och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare. I lagen införs integritetsstärkande åtgärder samt uttryckliga bestämmelser om barns samtycke
till behandling av personuppgifter. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Regeringskansliet föreslår också en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Dels föreslår utredningen att en verksamhet inom socialtjänsten, som avser insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, får lämna uppgifter till andra
verksamheter inom samma kommun. Dels föreslår utredningen att alla myndigheter med
verksamhet inom socialtjänsten inom samma kommun får lämna uppgifter till varandra.
Detta om den enskilde inte motsätter sig att uppgifterna lämnas ut.
Utredningen föreslår dessutom en sekretessbrytande bestämmelse om att en myndighet
med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter till en enskild aktör inom hälsooch sjukvårdsverksamhet som myndigheten anlitat. Detta om uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1
juli 2022.
Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen är en reform för samordnad, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (utredning SOU 2021:93). Region Gotland
är remissinstans och svar ska vara lämnat senast 2022-04-30.
Samsjuklighetsutredningen avser förslag på förbättrad vård till personer med samsjuklighet
i form av både ett skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom. Förslagen handlar
bland annat om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan
samlas hos en och samma huvudman.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

2.2.5. Fokus LSS-verksamheten

Utmaning: Underskott i LSS-verksamheten trots mycket låga kostnader nationellt.
Aktivitet: Säkra LSS-verksamhetens finansiering framåt.
Utifrån den ekonomiska situationen med en långvarig resursbrist för insatser enligt LSS behöver förvaltningen under 2022 lägga extra fokus på detta. De största utmaningarna förvaltningen står inför gäller bristen på gruppbostäder samt att de ekonomiska resurserna inte
är tillräckliga. En resursfördelningsmodell liknande den som finns inom äldreomsorgen,
som bygger på reglering av budget utifrån demografisk utveckling, bedöms inte vara möjlig
inom LSS-området. Detta då det är relativt få brukare och behoven varierar. Det är därför
svårt att i en modell ta hänsyn till resurser utifrån brukarnas behov.
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För att fokusera på LSS-verksamheten har en djupare analys av kostnaderna gjorts, från
2015 till 2020, med jämförelser är mot liknande kommuner och genomsnittet för riket. Den
innehåller också en förklaring av vad LSS avser. Det som lyfts här är främst att
• trots vissa budgetförstärkningar redovisas underskott mot budget, år efter år
• statistik från kostnad per brukare (KPB) och Kolada visar att Gotland har betydligt
lägre kostnad för LSS verksamhet jämfört med riket och liknande kommuner
• Gotland har en relativt stor andel personer med LSS-insatser
• resultatet i senaste brukarundersökningen sjönk
Slutsatsen är att förvaltningen bör
• göra en djupare analys av egen regin under 2022 kopplat till sjunkande resultat i
brukarundersökning
• begära att mer budgetmedel tillförs för att ha en budget i balans och för att bibehålla kvaliteten.
Nettokostnaden för hela verksamheten har ökat med 36 procent från 2015 till 2020, medan
budgeten bara ökat med 31 procent, vilket leder till ett samlat underskott på 40 mnkr. Nettokostnaden för 2021 ökar ytterligare 6 procent mot 2020.
Vid kostnadsjämförelser kan lyftas att det är mycket låg kostnad per brukare jämfört med
andra kommuner. En orsak till detta är insatsmixen, alltså vilken typ av insatser som utförs.
På Gotland är förhållandevis många brukare som bor i servicebostad. I flera andra kommuner finns det däremot många gruppbostäder som är betydligt dyrare att driva. Gotland har
också en lägre andel brukare med en årskostnad på över 1 mnkr. En annan orsak är det
mesta av verksamheten drivs i egen regi och utförs med relativt låga kostnader.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Kostnad per brukare LSS i Region Gotland 2015-2020; Källa Ensolution
Liknande kommuner LSS Gotland 2020 är enligt Kolada Enköping, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal,
Norrtälje, Ängelholm och Österåker.
Det är också mycket låg kostnad sett som kronor per invånare
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Kostnad per invånare LSS i Region Gotland 2015-2020 jämfört med liknande och alla kommuner;
Källa Kolada
De låga kostnaderna slår också igenom vid beräkning av nettokostnadsavvikelse (skillnad
mellan nettokostnad och referenskostnad enligt Kolada). Avvikelsen är 12,1 procent under
referenskostnaden vilket motsvarar 39 mnkr. Detta innebär att LSS-insatserna på Gotland
borde kostat 39 mnkr mer (givet faktorer i referenskostnaden som bland annat baseras på
kostnadsutjämningssystemet).

Nettokostnadsavvikelse i % LSS i Region Gotland 2015-2020 jämfört med liknande och alla kommuner; Källa Kolada
Gotland har dock en relativt stor andel invånare; 0,92 procent, som har LSS insatser. I riket
är motsvarande andel 0,75 procent och i jämförbara kommuner 0,72 procent.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Den största kostnaden inom LSS-verksamheten är bostad med särskild service. Här ökar
också volymer och kostnader för varje år. Bostadsförsörjningsplanen är grunden för förvaltningens framtida behov av bostad med särskild service. Förvaltningen har i flera år påvisat behovet av att tillskapa fler gruppbostäder och idag finns det en kö till bostad med
särskild service LSS. Ett nytt gruppboende ska dock byggas i Visby och det tillkommer sex
nya platser 2023. Dock kommer detta att medföra ökade driftkostnader med cirka 6 mnkr
per år.
I nuläget har socialförvaltningen svårt att verkställa beslut om insats i bostad med särskild
service på Gotland. På grund av att en sådan insats inte verkställts ålägger IVO (inspektionen för vård och omsorg) förvaltningen att betala särskild avgift med 44 300 kronor per
månad från september 2020. Summan uppgår i dag till över 750 000 kronor. IVO menar att
dröjsmålet är oskäligt eftersom ”platsbrist” är det enda skäl som angetts. IVO anser inte att
Region Gotland gjort tillräckligt för att verkställa beslutet. Detta avser endast ett beslut och
för närvarande väntar förvaltningen på domar om ytterligare fyra beslut. Det blir mycket
kostsamt att inte verkställa beslut om insatser.
Förutom den nya gruppbostaden som ska byggas så har förvaltningen kontaktats av en leverantör som planerar att bygga två gruppbostäder, en i Visby och en i Slite, med vardera
sex platser. En etablering ger ett utökat utbud av platser på Gotland, vilket möjliggör för
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förvaltningen att köpa ytterligare platser lokalt. Köp av platser ska föregås av regelmässig
upphandling.
Tillskapandet av nya platser innebär att förvaltningen får möjlighet att kunna tillgodose
brukares behov av insatsen bostad med särskild service. Inför tillskapandet av platser kommer förvaltningen att inventera det reella behovet av gruppbostad. Det finns brukare som
bor i ordinärt boende och i serviceboende som har behov av gruppbostad redan nu eller
som beräknas ha det inom en snar framtid.
Det är underskott för LSS-verksamheten idag och det finns alltså inte budgetmedel för befintlig verksamhet. Ytterligare LSS-insatser, till exempel i form av gruppbostad och fler externa platser, ger ökade kostnader. LSS-verksamheten är helt lagstyrd varför det inte går att
neka någon insats med hänvisning till att det inte finns resurser. Att inte verkställa insatser,
enligt ovan, är också förenat med höga kostnader. För att finansiera LSS-verksamheten begärs därför tillskott av budgetmedel.
Målområde Ekonomi: mål 16 Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
2.2.6. Verksamhetsutveckling och digitalisering

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Utmaning: Utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet för att möta
förändrade behov.
Aktivitet: Förändrade arbetssätt genom digitalisering, utifrån digitaliseringsplan.
Genom den demografiska utvecklingen står socialförvaltningen inför omfattande utmaningar att utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet. En snabbare
takt avseende verksamhetsutveckling behöver ske för att möta framtida utmaningar. Inom
de närmaste åren behöver fler processer digitaliseras och fler e-tjänster införas. Det behövs
även interna stödsystem för kvalitetsuppföljning, dokumentation och planering. Förvaltningen har tagit fram en digitaliseringsplan 2021-2023 där identifierade digitaliseringsaktiviteter finns framtagna och prioriterade. Digitaliseringsplanen revideras och uppdateras årligen.
Under 2022 avslutas det treåriga projektet finansierat av ESF (Europeiska socialfonden) för
att kompetensutveckla medarbetare avseende digitala verktyg och välfärdsteknik inom
äldreomsorgen. Via statliga stimulansmedel genomförs även ett pilotprojekt för införande
av mobil dokumentation samt läkemedelsautomater. Det är av stor vikt att förvaltningen
efter den här typen av genomföranden kan fortsätta att driva verksamhetsutveckling och
digitalisering framåt utan finansiering via externa projektmedel.
Genom att fler processer digitaliseras och genom det utökade utbudet av välfärdsteknik
krävs även nya roller, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare samt utbyggd teknisk infrastruktur. Exempelvis förutsätter ett införande av mobil dokumentation
att alla medarbetare har en mobiltelefon eller surfplatta och kostnader uppstår även för att
kunna förvalta införd teknik. Även årliga licenskostnader är ett exempel på kostnader som
uppstår i samband med digitalisering.
Digital utveckling är ett krav för att välfärden ska kunna upprätthållas och utvecklas och är
inte något som kan vänta. Detta då förvaltningen ser ökade behov i kombination med begränsade ekonomiska och personella resurser. Digitaliseringen är ett verktyg för möjliggöra
förändring, men förändrar inget i sig själv. För att ta tillvara effekten av digitalisering behöver verksamhetens arbetssätt utvecklas och anpassas.
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Målområde Kvalitet: mål 10 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att

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

Utmaning: Ordna bostäder till personer som inte kan få bostäder via vanliga bostadsmarknaden.
Aktivitet: Tydliggöra vilken verksamhet som har bostadssocialt ansvar inom Region Gotland samt klargöra finansiering av uppdraget.
De senaste åren har behovet av sociala bostäder ökat och frågan är hur långt socialförvaltningens ansvar sträcker sig. SKR har lyft frågan om det utökade ansvar som hamnat på socialtjänsten med avseende på vem som ska ha ansvaret och finansiering. Om förvaltningen
ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar och/eller inhyrning av bostäder.
Bostadsbristen är stor och hårdast drabbas de utsatta medborgare med till exempel beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk för ökad utsatthet i form av
hemlöshet för de personer med låg motivation till att förändra sin utsatta situation. Utan
fungerande vägar in på en ordinarie bostadsmarknad riskerar även de så kallat strukturellt
hemlösa att utveckla en social problematik.
I socialförvaltningens uppdrag ingår inte att tillhandahålla bostäder utan biståndsbeslut. Det
helägda allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem har ett enligt ägardirektivet i uppdrag,
att inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning, sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande.
Det pågår dock utredningar om olika boendeformer för målgruppen och för närvarande
utreds förutsättningarna för lågtröskelboende och förvaltningen kommer också att arbeta
vidare med Bostad först. Detta kan medföra behov av nybyggnation och då krävs investeringsmedel och medel för ökade driftkostnader.
Socialförvaltningen har även under senare år tagit över ansvaret för den social- medicinska
förturskön som tidigare hanterades av Gotlandshem. Det kan konstateras att den socialmedicinska förturskön blir allt längre då behovet av bostäder inte kan tillgodoses. Väntetiden i kön närmar sig nu ett år.
Målområde Social hållbarhet: mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål 16 Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

2.2.8. Delaktighet

Utmaning: Utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet för att möta
förändrade behov.
Aktivitet: Systematisk fråga våra medborgare och få kunden röst så att vi fångar upp förändrade behov.
Behovet av vård och omsorg är i förändring och förväntningarna på hur våra insatser ska
formas och erbjudas är i ändring. Individernas behov är olika och delaktighet är avgörande
för att kunna erbjuda kvalitativa och effektiva insatser.
Kraven och förväntningarna på socialtjänstens insatser ökar och behovet av en kontinuerlig
och systematisk dialog med mottagarna av insatserna är avgörande för att kunna erbjuda
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insatser utifrån individens behov i framtiden. Denna delaktighet handlar om att kunna erbjuda tillgängliga, jämlika och jämställda insatser över tiden. Att arbeta med delaktighet
som en process är viktigt i förhållande till både barn och vuxna. Det innebär att man ser
delaktighet som något löpande över tid och inte som en isolerad aktivitet eller enstaka händelse. Förvaltningen behöver systematisera, skapa förutsättningar och utveckla detta arbete.
Att ge den enskilda människans tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet är viktiga utgångspunkter för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete. Vården och omsorgen har
både ansvar och möjligheter att främja delaktighet genom individuellt utformat stöd och
genom att ta vara på enskildas erfarenheter och synpunkter. Därmed ökar också förutsättningarna för att behov, önskemål och förväntningar blir kända, och för att vården och omsorgen ger rätt stöd.
Genom delaktighet sker också ett lärande för den som utför vården och omsorgen i form
av kunskap om målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och bättre
service. Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov tolkade av andra än målgrupperna själva.
2.2.9. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Utmaning: Säkra kompetensförsörjningen då förvaltningens medarbetare har relativt hög
snittålder. Det råder kompetensbrist inom flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av
medarbetare ökar i takt med att antal äldre brukare ökar. Behov av att trygga en stabil och
följsam bemanning med rätt kompetens som kan anpassas efter verksamhetens behov.
Aktivitet: Avsätta medel till ersättning för medarbetare som går specialistutbildningar. Ge
omvårdnadspersonal kompetensutveckling. Omställning av tjänster och ökat administrativt
stöd. Arbeta med insatser som traineeprogram, praktikplatser, utbildningsanställningar och
kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser. Utforma en arbetsmiljö med hållbar och
sammanhållen arbetstid. Avsätta medel för att tydliggöra medarbetarskapet, utveckla organisationskulturen och skapa karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare.
Socialförvaltningen har idag cirka 1 700 anställda och en åldersstruktur med en medelålder
på 47 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med rätt kompetens. Förvaltningen behöver därför avsätta medel för ersättning till medarbetare som går
specialistutbildning eller som ingår i kompetensutvecklingsinsatser inom framtagna kompetensstegar. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov av att attrahera och rekrytera personal och ge dem rätt introduktion och kompetensutveckling efter att
de påbörjat sin anställning.
Kompetensförsörjning kommer fortsätta vara den strategiskt viktigaste frågan de kommande åren. Det är idag brist på bland annat erfarna socionomer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med gymnasial grundutbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan lägger därför fokus på bland annat insatser för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen. Bristen på socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av tjänster
och etablering av nya arbetssätt såväl som ett ökat behov av kvalificerat administrativt stöd.
Med personalbrist står förvaltningen inför problem med att kunna utföra en rättssäker
verksamhet vilket riskerar att drabba brukaren.
Under de kommande åren kommer förvaltningen att arbeta med olika proaktiva åtgärder
för att tidigt knyta kompetens till verksamhetsområden med bristyrken. Åtgärderna, i form
av bland annat studentmedarbetare, traineeprogram, digitala introduktioner, praktikplatser
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och utbildningsinsatser för anställda medarbetare, kommer initialt att leda till ökade kostnader men kommer på sikt att minska beroendet av tillfällig personal och öka kvaliteten i utförandet av uppdraget.
En stabil verksamhet med kompetenta medarbetare möjliggör en god kvalitet på utfört arbete med en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö. Således behöver verksamheternas
bemanning vara så pass stabil i grunden att den endast i nödfall behöver kompletteras med
tillfällig personal i form av vikarier eller hyrpersonal. En stabil bemanning innebär också
ökade förutsättningar för flexibla och förändrade arbetssätt. Kompetenta medarbetare kan
ges ett större arbetsfält med bibehållen kvalitet. För att nå stabil bemanning krävs fortsatt
arbete med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt. En högre kontinuitet kan också ge
lägre sjuktal.
Även om alla anställda får heltidsanställning återstår att göra arbetstiden hållbar och sammanhållen. Det innebär bland annat att delade turer tas bort precis som arbetspass där
medarbetaren slutar sent och börjar tidigt dagen efter, och att långa arbetspass över 10 timmar kortas ner.
Även framgent kommer chefsförsörjningen vara en tydlig grundbult för det hållbara ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön. Ett gott ledaskap är också en förutsättning för
ett gott medarbetarskap och en god organisationskultur. Inom omvårdnadsområdets olika
kvalitetskrav framgår det att rätt formell kompetens i form av relevant högskoleutbildning
är en nödvändighet för att kunna leda verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt. Samtidigt innebär kravet att medarbetare får svårt att ta steget till ett ledarskap. Satsningar behöver därför göras för att möjliggöra ledarskapet som en karriär- och utvecklingsväg för medarbetare
inom omvårdnadsområdet. Satsningarna kan innebära såväl ekonomiskt stöd vid studier
som möjligheten att kombinera arbete med studier.
Målområde Medarbetare: mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; mål 14 Region
Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete; mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
2.2.10. Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Utmaning: Hög sjukfrånvaro.
Aktivitet: Avsätta medel för att öka frisknärvaron genom att ge tydliga uppdrag, stärka den
psykosociala arbetsmiljön och skapa rimliga chefsområden. Ge chefer goda förutsättningar
för ett hållbart och nära ledarskap samt minskad upplevd stress.
För att kunna fortsätta öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare krävs ett fortsatt arbete med tydliga uppdrag och
rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet). Att på olika arbetsrelaterade sätt stärka den psykiska hälsan
kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
Inom avdelningarna pågår ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden och ge
enhetscheferna goda förutsättningar för ett nära ledarskap. Något som initialt kan leda till
ökade kostnader men som på sikt kommer kunna minska sjukfrånvaron hos både medarbetare och chefer.
Målområde Medarbetare: mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
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2.2.11. Förändrade arbetssätt

Utmaning: Anpassning till nya arbetssätt. Alltid sträva efter att arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, ofta i samverkan med andra verksamheter.
Aktivitet: Utforma tillitsbaserade arbetsmetoder, processer och kompetensbaserat arbetsinnehåll samt möjliggöra digital utveckling och rörlighet som följer verksamhetens behov
samt bidrar till bättre hälsa.
För att rusta medarbetare och trygga förvaltningens kompetensförsörjning krävs ett genomgripande arbete med att utforma arbetsinnehåll så att medarbetare kan ge insatser med
hög kvalitet till brukarna. Det innebär att tillitsbaserade arbetsmetoder och processer etableras där arbetsinnehållet för dem som utför arbetsuppgifterna kan behöva omformas eller
nyskapas. Det innebär också att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, till exempel genom aktiviteter som bidrar till att öka frisknärvaron.
De förändrade arbetssätten behöver vara dynamiska och kunna samverka med den digitala
utvecklingen inom förvaltningens samtliga områden. Samtidigt ingår förvaltningen i olika
samarbeten som kommer kräva förändrade arbetssätt framgent. God och nära vård är ett
exempel på ett sådant samarbete. Arbetet med att etablera förändrade arbetssätt ställer krav
på delaktighet, tillit och tydlighet.
Målområde Medarbetare: mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

3. Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2023
– 2025
3.1

Balans mellan nämndens uppdrag, mål och resurser

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Bedömningen är att förvaltningen i nuläget har en balans mellan uppdrag, mål och resurser.
För 2020 och 2021 redovisades ett stort överskott vilket till viss del beror på mindre efterfrågan på insatser inom äldreomsorgen än budgeterat, kopplat till pandemin. För närvarande ökar efterfrågan och bedömningen är att den ökningen fortsätter.
Det finns stora behov inom samtliga verksamhetsområden och det krävs att förvaltningen
kan fortsätta att arbeta med olika åtgärder i syfte att hushålla med resurserna, så som effektiv bemanning och nya arbetssätt. Det krävs också att äldreomsorgen även i fortsättningen
får budgettillskott från resursfördelningsmodellen (utifrån den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre). Idag finansieras äldreomsorgen till en liten del med statsbidrag, detta
ändras dock från år till år och är vanskligt att finansiera nya tjänster med. Dessa tjänster behövs dock för att höja kvaliteten och därmed uppfylla intentionen med statsbidraget. LSSverksamheten bedrivs med stora underskott mot budget trots mycket lågt kostnadsläge nationellt. När en verksamhet utföras med så låga kostnaderna riskeras kvaliteten så här behövs tillskott av medel. För att vara helt i ekonomisk balans behövs stort tillskott till LSSverksamheten. För individ- och familjeomsorgen bedöms kostnaderna fortsätta att sjunka
något, i och med nya arbetssätt, och målet är att nå en ekonomi i balans.
Den största utmaningen för socialförvaltningen framåt är kompetensförsörjning. För att
kunna behålla och rekrytera medarbetare och chefer behövs budgettillskott för att höja lönenivåerna för ett flertal grupper. Detta utöver sedvanlig kompensation för ökade lönekostnader. Just nu sker satsning på kompetenshöjning genom äldreomsorgslyftet där 120
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medarbetare studerar till undersköterska. Efter genomförd utbildning höjs lönerna och bedömningen är att personalkostnaderna kommer att öka med cirka 6 mnkr per år från 2023.
Det behövs också budgettillskott för prisökningar avseende externa avtal då förvaltningen
köper relativt mycket tjänster från privata utförare. 2021 köptes tjänster för över 400 mnkr.
Framåt behövs investeringsbudget för att möta behovet av fler platser på särskilt boende
för äldre. Det behövs två nya äldreboenden med 80 platser vardera fram till 2027, investeringsutgiften är bedömd till 160 mnkr per boende (detta är en utökning av antalet platser
per boende mot tidigare). Det behövs också ytterligare en gruppbostad LSS samt en ny bostad med särskild service SoL. För att anpassa lokaler till hemsjukvården, behövs troligen
också investeringsbudget. Det behövs också en årlig pott för satsning på välfärdsteknologi
och anpassning av lokaler samt utrustning.
För att nå en balans mellan uppdrag, mål och resurser behövs följande tillskott:
Driftbudget behov 2023
• resursfördelningsmodell äldreomsorg enligt beräkning
• LSS-verksamheten 25 mnkr
• kompensation löneökningar enligt beräkning
• satsning löneökning svårrekryterade grupper 6,4 mnkr
• prisökningar externa avtal 9,5 mnkr.
Investeringsbudget behov 2023-2027
• 2023 särskilt boende Klintehamn 30 mnkr
• 2024 särskilt boende Klintehamn 135 mnkr samt anpassning lokal hemsjukvård 10
mnkr, totalt 145 mnkr
• 2025 bostad med särskild service SoL 17 mnkr
• 2026 särskild boende 80 mnkr samt bostad med särskild service LSS 30 mnkr, totalt
110 mnkr
• 2027 särskild boende 85 mnkr
• 2023-2027 årlig pott på 8 mnkr varav 5 mnkr anpassningar och utrustning, och 3 mnkr
välfärdsteknik.
3.1.1. Resultat 2021

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Socialförvaltningens arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrog delvis till att
uppfylla regionens mål 2021. Målet ekonomi uppfylldes då det var ett överskott på 39 mnkr
(16 mnkr 2020). Förvaltningens goda ekonomi beror till stor del på effekter av pandemin
samt tillskott av statsbidrag.
Det var ett stort överskott för äldreomsorgen och främsta orsaken är att det är färre insatser än budgeterat, vilket beror på effekter av pandemin. Överskottet var 56 mnkr och nettokostnaderna ökade med drygt 2 procent. Ökningen var lägre än förväntat utveckling,
detta på grund av lägre efterfrågan kopplat till pandemin samt tillskott av statsbidrag. Kostnaderna ökade också 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.
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För LSS-verksamheten redovisades, även för 2021, ett stort underskott mot budget, trots
tillskott av budgetmedel med 10 mnkr. Kostnaderna för LSS-insatser ökade med över 6
procent och underskottet blev 19 mnkr. Ökningen avsåg främst kostnader för externa placeringar i bostad med särskild service.
Individ- och familjeomsorgens ekonomi blev bättre även om det fortfarande var ett underskott mot budget med 6 mnkr (12 mnkr 2020). Kostnaderna för barn- och ungdomsvården
fortsatte att minska vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringarna. Även kostnaderna för försörjningsstödet och beroendevården minskade men det kan vara tillfälligt.
Socialförvaltningen fick 2021 betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen var främst
riktade till äldreomsorgen och avsåg kompetensutveckling samt kvalitetshöjning. Dock ersatte statsbidragen i regel ökade kostnader för att nå intentionen med statsbidraget. Förvaltningen fick också mycket statsbidrag kopplat till pandemin, främst för ökade sjuktal.
3.1.2. Prognos 2022

Det är svårt att prognostisera det ekonomisk utfallet för helåret 2022 redan nu i februari.
Det har gått för kort tid av året och det kommer att finnas effekter av pandemi som påverkar hela förvaltningen en tid framåt. Dessutom är det osäkert hur pågående aktiviteter som
till exempel effektiv bemanning och ändrade arbetssätt påverkar ekonomin. Bedömningen
är dock att socialförvaltningen kan nå en ekonomi i balans för 2022. Detta bygger på att arbetet med effektiv bemanning kan fortsätta, nya arbetssätt samt att utlovade statsbidrag betalas ut. Det är dock svårt att bedöma eventuella effekter av pandemin, till exempel om den
psykiska ohälsan ökar. När pandemin klingat av kan förvaltningen återuppta och intensifiera arbetet med effektiv bemanning och andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna.
Mycket av detta arbete stannade av under 2020 och 2021 beroende på pandemin.
Då det just nu är många som ansöker om insatsen särskilt boende för äldre samt hemtjänst
väntas dessa kostnader öka men bedömningen är att det ändå blir ett överskott för äldreomsorgen även 2022. Kostnaderna bedöms fortsätta att öka för LSS-verksamheten. Detta
gäller främst för placeringar, dels på grund av brist på platser på Gotland, dels på grund av
dyra externa placeringar. Bedömningen är att underskottet för LSS-verksamheten kommer
att bli stort, liksom de senaste åren. För individ- och familjeomsorgen är det svårt att veta
hur stort behovet av försörjningsstöd kommer att vara 2022. För barn- och ungdomsvården bedöms kostnaderna fortsätta att minska något.
3.1.3. Ekonomi i balans framåt

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Bedömningen framåt är att med tillskott från resursfördelningsmodellen, till äldreomsorgen, samt fortsatt arbete med nya arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen så finns
möjlighet att dessa verksamheter har en ekonomi i balans. Det kommer däremot att krävas
tillskott till LSS-verksamheten för att förvaltningens ekonomi som helhet ska vara i balans.
För att ha en ekonomi i balans framåt pågår alltid översyn av utbud, processer och möjligheten att minska kostnaderna. Då socialförvaltningens verksamhet till absolut största del är
lagstyrd är det svårt att minska utbudet och dessutom få ekonomisk effekt. Bedömningen
är att då förvaltningens insatser idag är i nivå med lagkrav är det svårt att ytterligare sänka
kvaliteten. Att minska utbudet är möjligt och det skulle främst gälla icke-lagstadgade förebyggande insatser. Det skulle ge en liten besparing idag men leda till stora kostnadsökningar på sikt. Ett exempel är alkohol- och drogrådgivningen, som idag kan ge brukarna
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öppna insatser istället för kostsamma externa placeringar. Förvaltningen ska inte ta på sig
nya uppdrag som inte stöds av lagstiftningen och inte är finansierade. Exempel är trygghetsboende, sociala bostäder och lågtröskelboende.
Verksamheterna arbetar ständigt med att optimera bemanningen, det är också flera enheter
som ingår i regionens arbete med effektiv bemanning (strategisk hållbar bemanning). Uppdraget för socialförvaltningens rekryterings- och bemanningsenhet har utvecklats till att
alltmer innefatta arbete med kompetensutveckling av ordinarie medarbetare inom äldreomsorgen samt att stötta enheter i att hitta nya sätt att hantera sin ordinarie bemanning
som ett led i att trygga sin kompetensförsörjning. Rekryterings- och bemanningsenhetens
arbete omfattar nu även vikarietillsättning inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Verksamheterna arbetar med alla delar i regionens effektiviseringsprogram: lokalförsörjning, strategisk hållbar bemanning, digitalisering och inköp. Bedömningen är dock att förvaltningen, med tanke på ökade behov, inte kommer att kunna bidra med några större
kostnadsminskningar. Varje avdelning har en aktivitetsplan med förslag på kostnadsminskningar och status på aktiviteterna följs upp i ledningsgrupperna. Exempel på aktiviteter är
att ersätta fler bilar med cyklar inom hemtjänsten och att samordna verksamhet. Socialnämnden följer speciellt ekonomin för individ- och familjeomsorgen, där de har nya arbetssätt i syfte att sänka kostnadsnivån.
Den höga sjukfrånvaron inom förvaltningen som följt av pandemin måste sänkas och därför arbetar förvaltningen med att öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar. Att på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för
att säkra frisknärvaron, exempelvis blir det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa rimliga
chefsområden som ger förutsättningar för ett nära ledarskap, att arbeta för arbetsförhållanden som inte skapar orimlig stress och att fortsätta arbeta för att motverka konflikter som
utgör hinder i det dagliga arbetet.
För att möta utmaningarna behövs det en utveckling av ett förebyggande arbetssätt ger
bättre förutsättning att möta behovet av omsorg och välfärd tidigare vilket har en positiv
påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare. Arbetet drivs dels genom programmet
god och nära och kommer påverkas av förändrade lagstiftningar.
3.1.4. Stor ökning av investeringar

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Framåt kommer det att behövas stora investeringar i lokaler, framför allt nya äldreboenden.
Under våren 2022 är den nya korttidsenheten på Korpen med 40 platser klar. Om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården sätter igång under 2022 och boendet beräknas
vara klart för inflyttning under våren 2024. En ny gruppbostad, bostad med särskild service
enligt LSS, ska också börja byggas under 2022. För närvarande byggs också en ny entré till
individ- och familjeomsorgen.
Det kommer att krävas stora investeringar i äldreboenden för att möta behovet när det blir
allt fler äldre medborgare på Gotland. Bedömningen är att det behövs cirka 330 mnkr för
två nya boenden fram till 2027. Av detta behövs 30 mnkr 2023 och 135 mnkr 2024 för ett
nytt särskilt boende i Klintehamn. För anpassning av lokal för hemsjukvården behövs cirka
10 mnkr 2024. För investering i nytt SoL-boende behövs 17 mnkr 2025. För investering i
ny LSS-bostad behövs 30 mnkr 2026. Åren 2026 till 2027 behövs 165 mnkr för investering
i ytterligare ett nytt äldreboende. Utöver detta behövs en årlig pott på 8 mnkr för investeringar i välfärdsteknik, lokalanpassning och utrustning.
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En satsning på välfärdsteknologi är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt. Exempel är digitala tjänster, appar och
olika typer av larm samt tillsynskameror som ger bättre kvalitet för brukaren och ett effektivare arbetssätt. För att fortsätta att satsa på detta behövs en pott med investeringsmedel
med 3 mnkr per år. För anpassning av lokaler och inköp av utrustning behövs en pott på
5 mnkr per år.
Det totala investeringsbehovet bedöms till 427 mnkr åren 2023 till 2027 (utöver redan beslutad investering i Tingsbrogården 2023 med 18 mnkr). Se vidare avsnitt 6.

3.2

Ekonomiska förutsättningar verksamheter

3.2.1. Ekonomiska förutsättningar äldreomsorg, personer med psykisk funktionsnedsättning

Då antalet äldre personer ökar krävs fler insatser inom äldreomsorgen i form av hemtjänst
och särskilt boende. Denna ökning finansieras genom tillskott av medel enligt en resursfördelningsmodell som baseras på demografiska förändringar. Enligt beslut i regionfullmäktige
november 2021 ökas socialnämndens budgetram med 28,8 mnkr 2023 och 59,7 mnkr 2024.
Denna beräkning bygger på demografin våren 2021 och omräkning kommer att ske under
april 2022 varför siffrorna kommer att justeras. Nationellt sett är kostnaderna på Gotland
något lägre för äldreomsorgen.
Kostnadsutvecklingen var klart lägre än budgeterat under 2020 och 2021 men bedömningen är nu att kostnaderna kommer att öka. Sedan i höstas är det flera ansökningar om
insatser inom äldreomsorgen, sannolikt ett uppdämt behov på grund av pandemin. Det är
troligt att ekonomin för området ändå kommer att vara i balans, genom tillskott från resursfördelningsmodellen.
Intäkter från statsbidrag för äldreomsorgen gör att förvaltningen kan öka kostnaderna för
till exempel kompetensutveckling, fler sjuksköterskor, aktiviteter och välfärdsteknik som
kommer att bidra till utveckling av kvaliteten. Insatser inom välfärdsteknik gynnar även utmaningen kring kompetensförsörjningen.
Under 2022 och framåt kommer personalkostnaderna att minska då två äldreboenden i
egen regi upphandlats och lagts ut på entreprenad. De drivs nu av en privat utförare vilket
gör att nettokostnaden minskar, då ersättningen till utföraren är lägre än kostnaden i egen
regi.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Inom äldreomsorgen väntas behovet av insatser öka vilket finansieras med resursfördelningsmodellen. Det pågår också ett stort arbete med att effektivisera bemanningen samtidigt som heltider införs.
3.2.2. Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet

Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för LSS-verksamheten. Underskottet 2021 uppgick till 19 mnkr (2020 var underskottet 17 mnkr). Förvaltningen har inte fått
ökad budgetram 2022. Det är en stor obalans mellan behov och tilldelad budget. Verksamheten har betydligt lägre kostnader än andra kommuner. I väntan på förändrad LSS-lagstiftning är det svårt att bedöma kostnaderna framåt. Då verksamheten är underfinansierad behövs ett tillskott på 25 mnkr för att få en ekonomi i balans.
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De senaste åren har kostnaderna för placeringar ökat, dels beroende på komplexa behov,
dels beroende på brist på platser. Då det är kö till bostad med särskild service och fattade
beslut om insats inte kan verkställas kommer förvaltningen nu att få betala särskild avgift
till IVO (inspektionen för vård och omsorg) för flera icke-verkställda beslut. Under 2023
kommer dock en nytt boende med sex platser att kunna erbjudas, kostnadsökningen är bedöm till nästan 6 mnkr per år. Volymförändringar inom verksamheten är svåra att förutspå
då det handlar om relativt få brukare. Generellt sett har brukarna med åren fått högre livskvalitet och blir allt äldre vilket ger ökade behov. Se vidare under 2.2.5 Fokusområden
2023-2025.
3.2.3. Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen

Barn- och ungdomsvården har under senaste åren påverkats av ett stort inflöde av ärenden
och högt kostnadsläge vilket resulterat i underskott mot budget. Det är hög förekomst av
psykisk ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin. Det pågår flera aktiviteter med förändrade arbetssätt för att sänka kostnaderna. Detta sker inom individ- och familjeomsorgen
och i samarbete med hälso- och sjukvården samt skolan.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Senaste året har detta
främsta orsakats av ökad arbetslöshet. Försörjningsstödet riskerar att påverkas av att statliga myndigheter förändrar förutsättningarna till ersättning vilket gör att kommunerna istället får tillgodose behoven. För att möta denna ökning arbetar verksamheten tillsammans
med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. SKR ser en förskjutning till att studier ska
ske med aktivitetsstöd och kompletterande försörjningsstöd, vilket i praktiken innebär att
kommunerna finansierar arbetsmarknadspolitiska reformer med försörjningsstödet.
I dagsläget har socialförvaltningen kostnader för tillfälliga lösningar, för att personen ska
undvika att hamna i hemlöshet. Det pågår utredningar om olika boendeformer och sysselsättning för denna målgrupp. För närvarande utreds förutsättningarna för lågtröskelboende
och förvaltningen kommer också att arbeta vidare med Bostad först. Detta kan medföra
behov av nybyggnation och då krävs investeringsmedel och medel för ökade driftkostnader
samt utveckling av verksamhet.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

4. Konsekvenser av föreslagna effektiviseringar
Enligt uppdrag från regionfullmäktige 2021-11-22 § 185 ska arbete med regionens effektiviseringsprogram bedrivas genom att respektive nämnd och förvaltning tydligt beskriver hur
dessa områden ska hanteras i den egna verksamheten och vilka effekthemtagningar som
kommer att göras. Nedan följer en beskrivning hur det ser ut för socialförvaltningen inom
respektive område.
Lokalförsörjning

Kostnaderna ökar för boenden med hänsyn till demografin med fler äldre personer. Förvaltningen kommer att behöva bygga flera nya stora äldreboenden de närmaste åren för att
möta behovet. Kostnadsökningen bedöms kunna finansieras genom tillskott från resursfördelningsmodellen. För övriga lokaler skulle kostnaderna kunna hållas tillbaka, behovet av
administrativa lokaler kan komma att minska med hänsyn till effekter av pandemin med
mer arbete från hemmet. Förvaltningen strävar efter att samordna verksamheter vilket initialt kan ge högre kostnader, men ger effektivare verksamhet och lägre kostnader totalt sett.
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Verksamhet bedrivs helst i egna lokaler, blir lägre kostnader för regionen och större möjligheter att anpassa efter förändrade behov.
Strategisk hållbar bemanning

Kostnadsminskning inom befintlig verksamhet är möjlig dock ökar personalkostnaderna
totalt sett kopplat till fler äldre personer och fler insatser inom äldreomsorgen. Förvaltningen arbetar redan med strategisk hållbar bemanning, dock har pandemin saktat ned arbetet. För närvarande pågår projektet inom tre olika verksamheter: beroendevården, hemtjänsten och hemsjukvården. Socialförvaltningen har under 2021 fått fler medarbetare som
arbetar heltid, det är färre timanställda och så kallade gröna turer har införts. Satsningen på
en stabil och följsam ordinarie bemanning kan förhoppningsvis också minska sjuktalet. Att
sänka sjuktalet är mycket viktigt och kommer ge positiv effekt både på arbetsmiljö och ekonomi.
Höjd kompetens genom äldreomsorgslyftet (statsbidrag) gör att bemanningen kan effektiviseras, genom till exempel delegering av arbetsuppgifter.
Personalkostnaderna kommer att minska då driften av två äldreboenden under hösten 2021
gick över till privat utförare. Detta leder till ökade kostnader för köp av tjänster men totalt
sett minskar kostnaderna med drygt 5 mnkr per år från 2022. Samtidigt finns det en nationell politisk vilja att höja kvaliteten äldreomsorgen genom att oaktat i alla verksamheter öka
personaltätheten, vilket delvis talar emot arbetet med att effektivisera bemanningen där utgångspunkten istället är att bemanningen ska dimensioneras utifrån brukarnas behov kopplat till kraven i uppdrag- och kvalitetskrav.
Digitalisering

Digitaliseringen bedöms minska kostnaderna på sikt. Förvaltningen har tagit fram en digitaliseringsplan som revideras årligen där planerade aktiviteter för kommande år finns inlagda.
Till exempel införs appar kopplade till verksamhetssystem samt planeringsverktyg. Medarbetarna kommer kunna få information och rapportera direkt via mobiltelefoner istället för
att fysiskt ta sig till verksamhetslokalen för rapportering.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Tekniska lösningar implementeras även inom den nya korttidsenheten för att förbättra vistelsen för brukare men också för att effektivisera för medarbetare. Även införande av läkemedelsautomater pågår inom förvaltningen vilket både effektiviserar för verksamheten men
bidrar även till brukarens självständighet.
Ett flertal e-tjänster kommer att implementeras såsom exempelvis orosanmälan vuxna, intresseanmälan för att bli kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem samt inrapportering
av inkomstuppgifter och bostadskostnader för beräkning av bland annat hemtjänstavgifter.
Andra e-tjänster är exempelvis intresseanmälan för att vara vikarie samt möjlighet för medborgare att ansöka ifrån stiftelser som socialförvaltningen hanterar.
Ett arbete kommer även att startas med att införa SDK - säker digital kommunikation –
som möjliggör informationsutbyte av känsliga personuppgifter mellan myndigheter. Hemtjänsten kommer att ta emot trygghetslarm via en app i mobilen istället för sms. Larmen
kvitteras och det blir en säkrare hantering.
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Under 2023 finns planer på att digitalisera och automatisera olika processer för att göra
dessa enklare och komma ifrån pappershantering. Det planeras även för att införa ett beslutsstöd för myndighetsavdelningen vilket kommer att göra det enklare att få fram aktuell
statistik och beslutsunderlag.
Den frigjorda tiden medför att medarbetare kan ägna denna tid åt andra, mer kvalificerade
och relevanta arbetsuppgifter inom förvaltningen. Tidsvinster görs bland annat genom att
man har färre manuella moment, och ansökningar via e-tjänster blir mer fullständiga och
korrekta. Men digitaliseringen medför även att det blir både enklare för medborgare i sin
kontakt med socialtjänsten och för brukare att upprätthålla sin självständighet.
Inköp

Kostnaderna kommer att öka kopplat till fler äldre personer som har behov av insatser.
Detta avser köp av insatser från privata utförare, här ökar kostnaderna rejält i och med att
två särskilda boenden gick över till privat regi under 2021. Dock innebär konkurrensutsättning en prispress nedåt, även för egen regi då kostnadsjämförelser alltid görs.
För övriga kostnader är bedömningen att kostnader som hör ihop med äldreomsorgen
kommer att öka, till exempel hjälpmedel. Med mer hjälpmedel kan fler äldre personer klara
sig själva längre, utan insatser från socialförvaltningen, vilket ger bättre kvalitet och lägre
kostnader totalt sett. Det samma gäller flera andra förebyggande insatser. Kostnader för till
exempel LSS och beroendevård är svåra att styra då insatser sker efter behov. I och med
pandemin och nya mötesvanor har kostnaderna för resor och konferenser sjunkit. Detta är
något förvaltningen ska arbeta för att bibehålla.
Slutsats

Socialförvaltningen kan inte göra någon bedömning av hur stor besparingspotential det
finns i ovanstående områden. Det kan dock konstateras att kostnaderna totalt sett kommer
att öka då det blir fler äldre personer på Gotland. De kommer att ha behov av insatser från
förvaltningen och kostnadsökningen finansieras med resursfördelningsmodellen.

5. Bedömning av resurser 2023-2025

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

5.1

Driftbudget 2023-2025

Socialförvaltningen har haft ett överskott mot budget tre år i rad vilket främst beror på
yttre faktorer så som ersättningar för pandemin (främst för sjuklöner), lägre efterfrågan på
äldreomsorg samt ökade intäkter från statsbidrag. Verksamheterna ska framåt arbeta ännu
mer med effektiv bemanning och nya arbetssätt, när pandemin klingar av. Kostnadsjämförelser mot andra kommuner visar att kostnaderna för äldreomsorgen är något lägre, kostnaderna för LSS-insatser ligger på en mycket låg nivå medan kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga, men här minskar kostnaderna. Minskningen av kostnaderna beror
på ändrade arbetssätt som syftar till att minskat antal placeringar inom barn- och ungdomsvården.
LSS-verksamheten, som bygger på en rättighetslagstiftning, är underfinansierad och här befaras ett fortsatt stort underskott. Kostnaderna kommer att öka framåt med fler brukare
och fler placeringar i bostad med särskild service. För närvarande finns inga platser att er-
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bjuda på Gotland och förvaltningen har dömts att betala särskild avgift till IVO (inspektionen för vård och omsorg) för ett icke-verkställt beslut. Under 2023 kommer dock en nytt
boende med sex platser att kunna erbjudas, kostnadsökningen är bedöm till nästan 6 mnkr
per år. För att finansiera LSS-verksamheten behövs ett budgettillskott på 25 mnkr.
Förvaltningen har stora utmaningar med att lösa kompetensförsörjningen framåt och en
viktig faktor är lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning behövs 6,4 mnkr i budgettillskott för satsningar på svårrekryterade grupper (se vidare avsnitt 5.6).
I övrigt behövs budgettillskott för prisökningar avseende externa avtal med 9,5 mnkr (avsnitt 5.4), kompensation för generella löneökningar samt tillskott från resursfördelningsmodell för att finansiera ökade behov inom äldreomsorgen.
Behov av tillskott driftbudget, tkr
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
LSS-verksamhet
Kompensation löneökningar i nivå med avtal
Satsning löneökningar svårrekryterade grupper
Kompensation prisökning externa avtal

2023
enl beräkning
25 000
enl beräkning
6,4
9 500

5.2

Planlagd besparing 12 mnkr 2023

5.3

Taxor och avgifter, interna och externa

5.4

Kompensation för externa avtal

2024
enl beräkning
25 500
enl beräkning
XXX
9 700

2025
enl beräkning
26 000
enl beräkning
XXX
9 900

I regionens plan finns en besparing på 12 mnkr för 2023 utlagd på socialnämnden. Då socialförvaltningen bedriver två stora verksamheter med underskott, LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg, samt en stor verksamhet med överskott, äldreomsorg, kommer besparingen att läggas på äldreomsorgen. Konsekvenserna av besparingen är att det måste var
ännu mer fokus på nya och ändrade arbetssätt i samtliga verksamheter, fokus på effektiv
bemanning och fokus på att minska sjuktalen. Dels för att arbeta in besparing, dels för att
arbeta mot en ekonomi i balans.
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Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av en maxtaxa som för 2022 uppgår till 2 170 kronor per månad
och brukare (2 139 kronor 2021). För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven
en avgift på 600 kronor per månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift. Intäkter
för hemsjukvården uppgick till 1,6 mnkr 2021 vilket är i nivå med 2020.

Socialförvaltningen köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är 476 mnkr 2021 (452 mnkr 2020), exklusive flyktingmottagning. En tredjedel av kostnaden för verksamheterna särskilt boende och hemtjänst dag/kväll avser privata utförare. Av det totala beloppet avser cirka 407 mnkr privata utförare, 33 mnkr Försäkringskassan för personlig assistans, 32 mnkr ersättning uppdragstagare (främst familjehem) samt 4,7 mnkr inhyrd personal. För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och familjehem behöver socialnämnden 9,5 mnkr med ett antagande om
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prisökning på 2 procent för 2023. Nedan redovisas köp från privata utförare där kostnaden
2021 översteg 5 mnkr.
Redovisning av köp från privata utförare samt övriga externa ersättningar 2021

Vht kod
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54

53
53
54
52
54

Verksamhet
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enl LSS
Insatser enl LSS
Insatser enl LSS
Insatser enl LSS
Individ och familjeomsorg
Individ och familjeomsorg
Köp av verksamhet

Uppdragsföretag
Attendo Sverige AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Hemtjänster AB
Gotlands Serviceboende AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Övrigt
Hajdes Ek. Förening
Särnmark Assistans AB
Assistans på Gotland AB
Övrigt
TG på Gotland
Övrigt
Summa

Insatser enl LSS
Insatser enl LSS
Individ och familjeomsorg
Vård och omsorg enl SoL
Individ och familjeomsorg
Övrigt

Försäkringskassan personlig assistans
Uppdragstagare
Uppdragstagare familjehem
Inhyrd personal sjuksköterskor
Inhyrd personal socionomer
Summa
Totalt

2021, Indexökn
mnkr 2%, mnkr
89
1,8
28
0,6
33
0,7
26
0,5
21
0,4
19
0,4
12
0,2
10
0,2
9
0,2
9
0,2
6
0,1
10
0,2
18
0,4
8
0,2
6
0,1
36
0,7
10
0,2
57
1,1
407
8,1
33
4
28
1
3
69
476

0,7
0,1
0,6
0,0
0,1
1,4
9,5

De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. OPI för 2022 är fastställt till 1,9 procent
(2021 1,5 procent). Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat
från SKR. För att få fram utgångsläget 2022 då det inte finns någon helårsprognos har antagits en ökning på 2 procent på 2021-års utfall, exklusive flyktingmottagning.
Kostnaden för köp av extern verksamhet kommer att öka under 2022 då driften av två
äldreboenden under hösten 2021 går över till privat utförare.
5.5

Statsbidrag
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Socialförvaltningen fick under 2021 statsbidrag med netto cirka 87 mnkr, varav 22 mnkr
avsåg ersättning för kostnader kopplat till pandemin och 65 mnkr övriga statsbidrag.
För 2022 förväntas övriga statsbidrag minska något då statsbidraget för utbildningssatsningen äldreomsorgslyftet minskar. Förvaltningen räknar inte med någon mer ersättning
för pandemin.
Statsbidragen avser främst stärkt äldreomsorgen som uppgår till cirka 29 mnkr. Övriga bidrag avser bland annat stimulansmedel för psykisk hälsa, statsbidrag för att arbeta med god
och nära vård samt motverka ensamhet och öka kvaliteten för personer med demenssjukdom. Under 2021 har förvaltningen ansökt om statsbidrag för minskat antal timanställda.
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Det är oklart hur beräkningen sker och i så fall hur stort beloppet blir, det kan bli upp till
14 mnkr, besked kommer under våren 2022. Statsbidraget för habiliteringsersättning till
brukare i daglig verksamhet upphör vilket påverkar brukarnas ekonomi negativt. De flesta
av statsbidragen innebär inte att nettokostnaden minskar, bidragen finansierar oftast kostnader för kvalitetshöjande åtgärder, alltså ett nollsummespel.
Enligt SKR kan det vara så att riktade statsbidrag hindrar istället för att utveckla. Ett exempel är riktade bidragen till äldreomsorgen. Under 2021 fick kommunerna cirka 11,5 miljarder kronor mer än 2020 samtidigt som efterfrågan på just äldreboenden och hemtjänst har
minskat till följd av pandemin. Det innebär att det har varit svårt att tillgodogöra sig vissa
av statsbidragen. Det fungerar inte heller att verksamheten drar på sig stora ökade kostnader ett år för att året därpå inte längre ha några medel som kan fortsätta att täcka upp.
Statsbidragen till äldreomsorgen har under 2021 varit många och med olika fördelningsprinciper, olika regelverk, administrerade av olika myndigheter och med många olika datum
att hålla reda på för anmälan, ansökan och återrapportering.

5.6

Löneprioriteringar 2023

Trots tidigare genomförda lönesatsningar inom ett flertal yrkesgrupper behöver socialförvaltningens fortsätta göra satsningar för att bibehålla sin konkurrenskraft och erbjuda löner
i paritet med jämförbara grupper inom riket. Framförallt behövs satsningar för att öka lönespridningen i de övre löneintervallen inom respektive yrkesgrupp. Vid jämförelse med
andra kommuner och regioner kan noteras att det inte bara är Region Gotland som genomför den här typen av lönesatsningar, vilket innebär att socialförvaltningen kommer tappa
konkurrenskraft om kommande satsningar uteblir. Behovet av medel för kvarvarande lönesatsningar på medarbetare inom svårrekryterade grupper bedöms för närvarande uppgå till
runt 6,4 mnkr för 2023. Samtidigt måste nämnas att satsningarna innefattar en rad antaganden om möjliga utfall i kommande löneavtal som i dagsläget ska betraktas som högst
osäkra.
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Varje år genomförs en analys av lönenivåerna för förvaltningens yrkesgrupper. Analysen
sker både av nivåerna inom regionen och av nivåerna i riket. Utifrån detta görs en sammanställning som visar hur lönenivåerna i förvaltningen är samt vilka justeringar som skulle behövas för att vissa yrkesgrupper ska nå jämställda konkurrenskraftiga lönenivåer. Diskussion sker sedan i regionens HR-nätverk som kommer fram till vilka yrkesgrupper som bör
prioriteras (löneökningarna ska rymmas inom tilldelad budgetram så det kan bli fråga om
prioritering mellan olika yrkesgrupper).
Socialförvaltningen utbildar för närvarande 120 medarbetare genom äldreomsorgslyftet till
att bli undersköterskor. Efter genomförd utbildning erhåller de nya undersköterskorna
3 000 kronor i lönepåslag, vilket innebär en total ökning av lönekostnader för förvaltningen
på 503 000 kronor per månad (6 miljoner kronor per år). Kostnaden kommer vara jämt
fördelad mellan hemtjänst och särskilda boenden och realiseras under senare delen av hösten 2022.

6. Investeringsförslag med motiveringar 2023-2027
6.1

Sammanställning av investeringsbehov

Framåt kommer det att behövas stora investeringar i lokaler, framför allt nya äldreboenden,
i takt med att det blir allt fler äldre personer på Gotland.
25 (30)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2023-2025

För om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården är totalt 59 mnkr beviljat varav
24 mnkr 2022 och 17 mnkr 2023. För byggnation av ny gruppbostad är 30 mnkr beviljat,
varav 22,5 mnkr 2022.
För perioden 2023-2027 behövs medel för två nya äldreboenden med cirka 160 platser, total investering uppgår till runt 320 mnkr. Medel behövs också för anpassning av lokaler för
hemsjukvården med runt 10 mnkr, nytt SoL-boende 17 mnkr samt ytterligare en gruppbostad 30 mnkr. Socialförvaltningen behöver en pott för utrustning så som 3,0 mnkr för investeringar i IT-utveckling och 5,0 mnkr per år för verksamhetsanpassningar och utrustning.
För att läsa mer om socialförvaltningens investeringsbehov framåt hänvisas till SOF investeringsplan 2023-2032, beslutad av socialnämnden 2022-02-09. För att läsa mer om behovet av bostäder framåt hänvisas till plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland
som avser 2019-2028 samt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar 2020-2028. Revidering av planerna kommer att ske under 2022. För att
läsa mer om förvaltningens plan för digitalisering se SOF digitaliseringsplan 2021-2023, Digitaliseringsplanen revideras och uppdateras årligen.
Investeringsplan 2023-2027 socialförvaltningen
Socialnämnden/Socialförvaltningen, tkr
Lokalinvesteringar
Tingsbrogården, till- och ombyggnad
Tingsbrogården, utrustning

Beslutad
2022
24 000

Äldreboende 1 Klintehamn 80 pl

2023

2025

1 000
130 000

160 000

5 000

5 000
80 000

Investeringspott
Välfärdsteknik
Anpassning och utrustning
Summa investeringspott
Summa SON/SOF

80 000

160 000

5 000

5 000

22 500
30 000

SoL-boende 10 platser, ersätter
Grindvillan
Anpassning lokal Hemsjukvård
Summa lokalinvesteringar

Summa
2023-2027
17 000

Äldreboende 2 Slite? utrustning
LSS gruppbostad 2026

2027

1 000

Äldreboende 2 Slite? 80 pl
LSS gruppbostad 2023

2026

17 000
30 000

Äldreboende 1 utrustning

2024

30 000

17 000

17 000

10 000

10 000

46 500

48 000

145 000

17 000

110 000

85 000

405 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

40 000

54 500

56 000

153 000

25 000

118 000

93 000

445 000
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Kursiv stil=beslutad investering

6.2

Motiv till behov av investeringsmedel

6.2.1

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen har en plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. För 2021 och 2022 har beviljats investeringsmedel för att bygga 26 nya plat-

26 (30)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2023-2025

ser på Tingsbrogården som beräknas vara klart till våren 2024. Utifrån planen är sedan inriktningen att det behöver byggas tre boenden fram till början av 2030-talet. Inriktningen är
att varje boende har 80-90 lägenheter då det bedöms vara mest effektivt ur bemanningssynpunkt. Detta är en förändring mot tidigare år då planeringen var utifrån 60 platser per boende. Det första boendet är planerat att byggas i Klintehamn, det är den enda tillgängliga
planlagda mark som finns idag. För det andra boendet är inriktningen Slite men först det
måste ske en ändring av detaljplanen. För det tredje boendet är inriktningen Visby men här
måste planläggning av mark ske.
Investeringar i äldreboenden är helt nödvändigt för att möta ökat antal äldre och därmed
ökat behov av insatsen särskilt boende. I och med att kostnadsläget för att hyra in lokalerna
är för högt behöver boenden byggas i egen regi. Detta då två hyresupphandlingar fick avbrytas under 2020 med hänsyn till det höga kostnadsläget.
Att inte bygga i den takt boendena behövs kommer att innebära att brukare med behov blir
lidande och att socialförvaltningen inte följer socialtjänstlagen. Att förlita sig till att privata
aktörer ska bygga och sälja ramavtalsplatser är vanskligt och dyrt. I dag finns 140 platser på
ramavtal vilket innebär att förvaltningen köper platser efter behov. Om dessa platser utnyttjas fullt ut innebär det en överkostnad med över 20 mnkr mot att driva platserna i egen
regi. Detta är dock kostnaden för att ha en flexibilitet, om behovet minskar och det riskerar
att bli tomma platser så används först platser i egen regi och på entreprenadavtalen. Detta
är vad som hänt under pandemin.
6.2.2

Bostad med särskild service enligt LSS (gruppbostad)

6.2.3

Bostad med särskild service enligt SoL

6.2.4

Övriga lokaler

6.2.5

Pott för investeringar i IT-utveckling, lokalanpassning och utrustning

Vad gäller bostad med särskild service enligt LSS så kommer det att behövas ytterligare en
gruppbostad med sex platser till de närmaste åren, utöver det som kommer att börja byggas
nu under 2022. För närvarande det finns inga lediga platser att tillgå varken i egen regi eller
hos de privata aktörer som finns på ön.
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Idag finns ett boende med sex platser i egen regi för personer med insatsen bostad med
särskild service enligt SoL, Grindvillan. Lokalerna är i stort behov av renovering och det är
för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Ett nytt boende med
fler lägenheter skulle ge lägre driftkostnad per boende samt högre kvalitet för brukaren. Bedömningen är att det behövs ett boende med cirka tio lägenheter för cirka 17 mnkr och
detta finns i investeringsplanen 2025. Idag köper socialförvaltningen cirka 40 platser av privata leverantörer. Med fler platser i egen regi kan antalet köpta platser minska och därmed
också kostnaden per plats.
Framåt kommer det finnas behov av nya lokaler för bland annat hemsjukvården. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler och när avtalet går ut måste de flytta till andra lokaler. Erfarenhetsmässigt bör verksamheter bedrivas i egna lokaler och här finns samordningsvinster
med att placera verksamheten i närheten av andra vård- och omsorgsverksamheter. Det
kan behövas investeringsmedel för att anpassa andra lokaler till hemsjukvården, en uppskattning är att det rör sig om cirka 10 mnkr.
Den demografiska utvecklingen innebär att färre personer förväntas ta hand om fler framöver. Nya kommunikationsmönster, krav på ökad tillgänglighet och ökad rörlighet är andra
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orsaker som kräver att verksamheten utvecklas. Inom de närmaste åren behöver fler processer digitaliseras och fler e-tjänster införas. Det behövs även interna stödsystem för kvalitetsuppföljning, dokumentation och planering. Socialförvaltningens digitaliseringsplan är
därför viktig i det strategiska arbetet framåt och för att tydliggöra vilka aktiviteter och uppdrag som är angelägna att prioritera de kommande åren. Nuvarande plan sträcker sig fram
till 2023 som revideras årligen. Planen visar tydligt att behovet är stort av digital utveckling
inom förvaltningen.
Prioriteringar i planen är gjorda utifrån nytta, genomförbarhet och angelägenhet. Det kan
dock nämnas att investeringskostnaden för att införa teknik i många fall vara låg i jämförelse med den årliga driftskostnaden för införda produkter. För investeringar i IT-utveckling behövs en pott på 3 mnkr per år. Nedan följer några exempel på högt prioriterade digitaliseringsbehov under de kommande tre åren.
2022
• Införande av läkemedelsautomater vilket kan minska kostnader för medicintilldelning
• Fler e-tjänster såsom exempelvis orosanmälan vuxna, intresseanmälan för att bli kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem samt inrapportering av inkomstuppgifter och
bostadskostnader för beräkning av bland annat hemtjänstavgifter.
• Införande av planeringsverktyg inom hemtjänsten.
• Larmapp i mobilen inom hemtjänsten.
2023
• Breddinförande av mobilappar kopplade till verksamhetssystem.
• Införande av beslutsstöd inom myndighetsavdelningen för att enklare ta fram beslutsunderlag och statistik.
• Digital tillsyn på dagtid.
• Chattfunktion
2024
• Brukares tillgång till socialjournalen digitalt
• Digitala beställningar ifrån andra vårdgivare
• Egenmonitorering i hemmet av patient.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

Förvaltningen behöver också en investeringspott på 5 mnkr som framför allt kommer att
användas till att anpassa lokaler efter verksamheternas behov. Det kommer också att användas för att byta ut utrustning.
6.3

Finansiering av driftkonsekvenser

Driftkonsekvenserna av de nya äldreboendena täcks med tillskott av medel från resursfördelningsmodellen (som bygger på demografin där ökat antal äldre ger tillskott av medel).
Vad gäller bostad med särskild service LSS kommer utökning av antalet platser att vara ofinansierat. Detta är dock en rättighetslagstiftning så om inte socialförvaltningen verkställer
beslutad insats om bostad kan det bli beslut om särskild avgift, vilket nu är fallet.
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Om lokalkostnaderna för övrig verksamhet skulle öka tas det inom befintlig budgetram.
6.4

Effektivisering/besparing

När det gäller äldreboenden och bostad med särskild service finns i regel ingen effektivisering för det bygger på ett ökat behov, i takt med att befolkningen åldras och/eller behovet
ökar.
När det gäller investeringar i övriga verksamhetslokaler, så som flytt av verksamhet från
hyrda till egna lokaler kan det bli lägre kostnader. Dels genom samordningsvinster med
andra verksamheter, dels genom lägre lokalkostnader. Det kan också bli lägre kostnader för
regionen som helhet om lokalerna i fråga är vakanta.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

När det gäller investeringar i IT- och välfärdsteknik kan det leda till minskade kostnader
men framför allt höjer det kvaliteten för brukare och medarbetare.
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7. Uppdrag
1. Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Den nya korttidsenheten på Korpen i Visby beräknas vara klar för inflyttning runt 1
april, enligt plan. Den totala investeringsutgiften redovisas senare vid slutredovisning av teknikförvaltningen.
2. Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022. (RF 2021-0621, §89)
Förvaltningen stödjer genom vårt grunduppdrag våra brukare till att göra livsstilsförändringar, men det bygger på enskildes önskemål. Vi erbjuder stöd till barn,
unga och vuxna gällande psykisk hälsa, våld, missbruk och beroende.
Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning (OOF) har det utsetts nyckelpersoner i hälsofrämjande i alla enheter. De ska borga för att ämnet lyfts och påminns om på arbetsplatsträffar (APT).
På barnsidan inom OOF arbetar personalen i nära samarbete med anhörig och med
stöd av till exempel dietist och/eller habilitering runt varje barn. Behoven är olika
och varierar från att man har svåra ätstörningar till att det fungerar av sig själv. Det
ska vara kul att röra sig och det är viktigt att barnen får komma ut och röra sig varje
dag. I samarbete mellan verksamheterna har en attraktiv och tillgänglig lekplats
skapats.
Inom OOFs boende för vuxna jobbar vi med att vägleda till hälsosamma val. Personal stöttar i planering av veckomatsedel och att motivera till rörelse i vardagen,
till exempel gå till affären istället för att åka bil eller buss. På vissa gruppboende erbjuds varje vecka ett personal lett gympapass. Vid behov ges stöd att kontakta sjuksköterska som arbetar med livsstilsförändring, och stödjer i förändringen som den
enskilde önskar genom exempelvis skriva matdagbok, följa kostplan, stöd vid besök
till dietist eller diabetesmottagning.

Ärendenr SON 2022/6 Datum 2022-03-15

I daglig verksamhet jobbar man med att integrera friskvård i arbetet. Detta sker på
olika sätt, vissa har friskvårdspromenad i schemat, vissa har arbetsuppgifter i kombination med promenad till exempel plocka skräp. Det har även genom en verksamhet varit möjligt att under våren delta studiecirkel en gång i veckan på temat
Hälsa, med olika ämnen exempelvis kost och motion.
Förvaltningens hälsofrämjandeenhet har i uppdrag att främja hälsa för personer
över 65 år, verka fallförebyggande och motverka ofrivillig ensamhet och isolering.
Enheten utvecklar samverkan med föreningsliv och ideell sektor och övriga förvaltningar i syftet att nå längre och att skapa insatserna som gör skillnad. Detta görs genom bland annat gemensamma projekt med föreningslivet och att genom digitala
kanaler ge information om goda levnadsvanor till äldre och stöd till anhöriga.
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Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning
och skickar den vidare till regionstyrelsen inför årets budgetberedning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det pågående hälsofrämjande
arbetet som uttrycks i strategisk plan och budget, verksamhetsplan och
färdplanen för god och nära vård.

Sammanfattning

Våren 2021 redovisade förvaltningarna aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna redogjorde även vad som skulle
kunna göras ytterligare om nya resurser tillfördes. Vid redovisningen gavs ett
nytt uppdrag till nämnderna (RF § 89), att återkomma med en ny beskrivning
av arbetet till budgetberedningen 2022.
Vid 2021 års redovisning tog hälso- och sjukvården upp följande exempel på
önskade förflyttningar inom området:
•
•
•
•

Förslag på insatser för att öka kunskapsnivå hos medarbetare
Förmedla evidensbaserad information till medarbetare och medborgare
Riktade hälsosamtal
REKO i specialistvården (utöver psykiatrin)

Sedan redovisningen för ett år sedan har följande aktiviteter påbörjats eller
genomförts:
•
•
•
•
•

Pågående dialog om ny/uppdaterad strategi för det hälsofrämjande
arbetet
Lyfta fram och informera om hälsofrämjande aktiviteter för
medarbetarna
Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor har publicerats
Att inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen verka för en
ökad jämställd hälsa
Analys av effekter av fysisk aktivitet på recept som alternativ till
läkemedel

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland
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Rörelse är receptet - information till medborgarna om fysisk aktivitet
och rörelse
Regional webbutbildning om levnadsvanor till alla som möter patienter
har tagits fram
Samtalsmetoden grunda, sunda vanor har implementerats inom
barnhälsovården

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser det hälsofrämjande arbetet som
strategiskt viktigt och det är också framträdenade inom ramen för
omställningen mot en god och nära vård. I framtagandet av strategisk plan och
budget 2023-2025 samt av 2022 års verksamhetsplan finns det också med som
viktiga delar.
En prioriterad aktivitet är att förvaltningen ska ta fram en ny/uppdaterad
strategi för det hälsofrämjande arbetet. I den reviderade färdplanen för god
och nära vård finns motsvarande målbild på regional nivå. Förvaltningen
genomför även förändringar för att det hälsofrämjande arbetet ska bli en
tydligare del av och genomsyra den ordinarie verksamheten på ett mer
stringent sätt.
En annan prioriterad aktivitet i VP2022 är att lyfta fram och informera om
hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna. Det faller inom ramen för
aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete och förvaltningen satsar resurser på att
visa och lyfta fram aktiviteter och initiativ som finns inom förvaltningen, men
även att ta tillvara på och genomföra nya initiativ. Det handlar om olika sätt att
främja sin egen hälsa och välbefinnande. I den reviderade färdplanen för god
och nära vård finns aktiviteten Ökad fysisk rörelse bland medarbetare inom Region
Gotland, som ska omsättas även av HSF. Cirka 30 % av den arbetsföra
befolkningen på Gotland är anställd inom Region Gotland, vilket gör att
många nås när vi vänder oss direkt till dem.
Inom kunskapsstyrningen har det tagits fram ett nationellt vårdprogram vid
ohälsosamma levnadsvanor. Målet med att ha vårdprogram är att patienter
skall bemötas på samma sätt, oavsett var inom landet de söker vård. Nationellt
vårdprogram levnadsvanor publicerades i januari 2022. Arbete med hur
implementering skall ske inom Region Gotland pågår. Levnadsvanor skall även
integreras i samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. I
vårdprogrammet tas även riktade hälsosamtal upp. Riktade hälsosamtal är en
metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att
kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga sjukdom. Metoden
har införts på flera ställen i Sverige. I förvaltningens redovisning av aktiviteter
för att minska livsstilssjukdomar 2021 tog förvaltningen upp att området
behöver undersökas närmare och nu har en omvärldsanalys gjorts. Region
Stockholm har för avsikt att påbörja en pilotstudie för införande av riktade
hälsosamtal och Region Gotland följer det arbetet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2021/551
Sida 3 (4)

Hälso- och sjukvården arbetar även aktivt i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och arbetsgivaren
Region Gotland/HR på regionstyrelseförvaltningen, bland annat genom att
verka för en ökad jämställd hälsa mellan kvinnor och män.
Någon ytterligare utredning kring huruvida det ska finnas REKO
(rehabiliteringskoordinator) inom fler delar av specialistvården, har ännu inte
gjorts. För det saknas det ännu en tydlig behovsanalys.
Hälsofrämjande rådet har tillsammans med läkemedelskommittén tittat på vilka
besparingar arbete med levnadsvanor kan ge, både för patienten och för
regionen. Kartläggningen visar att fysisk aktivitet av måttlig intensitet 150
minuter/vecka ger blodtryckssänkande effekt motsvarande ett vanligt
hypertoniläkemedel. Samma nivå av fysisk aktivitet sänker även blodsockret
motsvarande ett vanligt diabetes-läkemedel. För detta finns mycket god
evidens. Med en teoretisk kostnadsberäkning på fysisk aktivitet istället för
läkemedel ses positiva hälsovinster.
För att stimulera förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) är det i
KOK-boken (Krav- och kvalitetsbok för vårdvalet inom primärvården på
Gotland) fr.o.m. 2022 infört en bonus för den vårdcentral som når upp till 20
FaR-recept, inklusive uppföljning/1000 listade personer. Om samtliga
vårdcentraler når målet innebär det att cirka 1100 personer fått ett FaR-recept
och en uppföljning av detta under 2022.
Förvaltningen samverkar även med region Stockholm inom flera områden.
RPO1-Levnadsvanor och RPO-Primärvård/Nära vård Stockholm/Gotland
lyfter tillsammans målet Minskad sjuklighet och förtida död i hjärt-/kärlsjukdom och
njursjukdom - via ett väl fungerande primär- och sekundärpreventivt arbete i primärvården.
Obehandlade leder dessa sjukdomar till omfattande kardiovaskulär
sjukdom/komplikation. RPO-primärvård Stockholm/Gotland har inlett
samverkan med dessa sjukdomars RPO-er för mer enhetliga preventiva rutiner
och uppbyggnad av multiprofessionella mottagningsstrukturer, samt bättre
samverkan i linje med god och nära vård.
På gotland.se, där målgruppen är främst medborgarna, har information om
fysisk aktivitet och rörelse, generellt i livet och vid olika tillstånd, uppdaterats
under parollen Rörelse är receptet. Flera filmer har producerats för att
informera och visa vad olika målgrupper kan göra för att främja sin egen hälsa.
Filmerna är indelade i olika teman/målgrupper för att mottagaren lätt ska hitta
rätt information.
För att öka kompetensen inom förvaltningen har en regional
webbutbildning om levnadsvanor på grundläggande nivå tagits fram, och
publicerats i januari. Målgruppen är all personal som möter patienter och syftet
är att öka kunskapen om varför hälso- och sjukvården ska arbeta med
hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Arbete pågår med att sprida
1
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Sida 4 (4)

utbildningen, så att så många som möjligt tar del av den, samt erbjuda
dialogmöten för fördjupad diskussion och möjligheter till samverkan inom
förvaltningen.
Förvaltningen arbetar med tidiga insatser, bland annat har grunda, sunda
vanor implementerats inom barnhälsovården. Arbetssättet innebär att ha
hälsosamtal vid 2,5-årsbesöket och följer en upparbetad manual, som inleds
med ett frågeformulär som föräldrarna fyller i inför besöket (hälsosamtal sker
sedan tidigare med 4-åringar med stöd av en “Bamse-Må-Bra-tidning” som
barnen får med hem).
I samverkan med UAF och inom ramen för omställningen till god och nära
vård har förvaltningen anställt en sjukgymnast som ska arbeta i Elevhälsan med
rörelse för alla barn i årskurs 4 och 5.
Under våren revideras färdplanen för god och nära vård och inom
programstrukturen ingår även regelbunden redovisning. God och nära vård är
ett samverkansarbete mellan HSF, SOF, UAF och RSF.
Under pandemin har hälsofrämjande aktiviteter fått stå tillbaka, med anledning
av resursbrist och omprioriteringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det pågår aktiviteter inom de flesta
verksamheter. Inom ramen för arbetet tas hänsyn till mål i styrkortet, vilka
ekonomiska förutsättningar som finns m.m. och arbetet synliggörs bland annat
i verksamhetsplan, strategisk plan och budget samt i färdplanen för god och
nära vård.
Beslutsunderlag

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar (RS
2021/358)
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 52

Sida 1 (2)

Redovisning av uppdrag. Prioriterade
aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar

Ärendenummer: HSN 2021/551
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 56
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning
och skickar den vidare till regionstyrelsen inför årets budgetberedning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det pågående hälsofrämjande
arbetet som uttrycks i strategisk plan och budget, verksamhetsplan och
färdplanen för god och nära vård.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Våren 2021 redovisade förvaltningarna aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna redogjorde även vad som skulle
kunna göras ytterligare om nya resurser tillfördes. Vid redovisningen gavs ett
nytt uppdrag till nämnderna (RF § 89), att återkomma med en ny beskrivning
av arbetet till budgetberedningen 2022.
Vid 2021 års redovisning tog hälso- och sjukvården upp följande exempel på
önskade förflyttningar inom området:
•
•
•
•

Förslag på insatser för att öka kunskapsnivå hos medarbetare
Förmedla evidensbaserad information till medarbetare och medborgare
Riktade hälsosamtal
Rehabiliteringskoordinatorer (REKO) i specialistvården (utöver
psykiatrin)

Sedan redovisningen för ett år sedan har följande aktiviteter påbörjats eller
genomförts:
•
•
•
•
•
•

Digital justering

Pågående dialog om ny/uppdaterad strategi för det hälsofrämjande
arbetet.
Lyfta fram och informera om hälsofrämjande aktiviteter för
medarbetarna.
Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor har publicerats.
Att inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen verka för en
ökad jämställd hälsa.
Analys av effekter av fysisk aktivitet på recept som alternativ till
läkemedel.
Rörelse är receptet - information till medborgarna om fysisk aktivitet
och rörelse.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

•
•

Regional webbutbildning om levnadsvanor till alla som möter patienter
har tagits fram.
Samtalsmetoden grunda, sunda vanor har implementerats inom
barnhälsovården.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det pågår aktiviteter inom de flesta
verksamheter. Inom ramen för arbetet tas hänsyn till mål i styrkortet, vilka
ekonomiska förutsättningar som finns med mera och arbetet synliggörs bland
annat i verksamhetsplan, strategisk plan och budget samt i färdplanen för god
och nära vård.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 56
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning
och skickar den vidare till regionstyrelsen inför årets budgetberedning.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det pågående hälsofrämjande
arbetet som uttrycks i strategisk plan och budget, verksamhetsplan och
färdplanen för god och nära vård.
Beslutsunderlag

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar (RS
2021/358)
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Andrea Mårtensson, strateg

Ärende RS 2022/28
Datum 18 mars 2022
Sida 1 (8)

Mottagare
Regionstyrelsen

Region Gotlands iakttagelser under pandemin med
koppling till folkhälsa
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tar emot informationen.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkoppla Region Gotlands
arbete under pandemin, med särskild fokus på folkhälsoområdet. Underlag
saknas i dagsläget för att utvärdera effekter på den gotländska folkhälsan.
Aktuell skrivelse syftar till att ge en första övergripande bild av de
konsekvenser av pandemin som identifierats på nationell nivå, de behov som
Region Gotlands verksamheter uppmärksammat under pandemin och delvis
vilka åtgärder som vidtagits för att möta dessa. Till hösten 2022 kommer
resultatet från årets folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, att tillgängliggöras och
en rapport planeras kring hur hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer
eventuellt har förändrats under pandemin. Aktuell skrivelse bygger i huvudsak
på uppgifter från årsbokslut, verksamhetsberättelser, information inhämtad via
Operativt samverkansforum samt direktkontakt med berörda verksamheter.
Pandemin har haft en direkt inverkan på folkhälsan i form av sjukdom och
dödlighet. Den kan också ha haft en indirekt påverkan på hälsan i form av t.ex.
förändrade levnadsvanor, social isolering samt förändringar i
levnadsförhållanden och livsvillkor. Iakttagelserna från Region Gotlands
verksamheter under pandemin stämmer i stora drag med vad som iakttagits
nationellt, där det ses att redan utsatta grupper drabbats hårdare än andra, t.ex.
äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med svagare förankring till
arbetsmarknaden, personer med annat födelseland än Sverige och personer
med psykiatriska diagnoser. För att motverka ökad ojämlikhet i hälsa behöver
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet förstärkas och prioriteras.
Samarbete och samverkan är en viktig nyckel för att påverka
samhällsutmaningarna För att uppnå en god folkhälsa behöver det fortsatta
arbetet intensifieras och fokusera på t.ex. a) arbete för att främja hälsa, b)
samverkan kring grupper med störst risk för ohälsa, c) samverkan kring
brottsförebyggande arbete samt d) utveckling för jämlikhet inom
grunduppdragen.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund
I början av 2021 presenterades en första övergripande rapport av Region
Gotlands arbete i pandemins inledningsskede (RS 2020/980), den s.k.
Ramboll-rapporten. Regionstyrelseförvaltningen fick senare i uppdrag (RS §
302) att återrapportera utifrån ovanstående rapport, då med särskild vikt på
folkhälsoområdet som endast berörts ytligt i den tidigare rapporten.
Ärendeberedning
Folkhälsa är ett komplext fenomen som påverkas av många olika faktorer,
såväl levnadsvanor och sociala sammanhang som levnadsförhållanden,
livsvillkor och samhälleliga förutsättningar. Eftersom hälsan i befolkningen är
nära kopplad till skeenden i samhället kan vi också sluta oss till att pandemin
kommer att kunna innebära långsiktiga konsekvenser för folkhälsan. Bilden av
pandemins effekter på hälsan behöver dock skapas i flera olika steg. Aktuell
skrivelse är ett första steg som syftar till att ge en övergripande bild av de
konsekvenser av pandemin som identifierats på nationell nivå, vilka behov som
Region Gotlands verksamheter uppmärksammat under pandemin och delvis
vilka åtgärder som vidtagits för att möta dessa. Till hösten 2022 kommer
resultatet från årets folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, att tillgängliggöras och
en rapport planeras kring hur hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer
eventuellt har förändrats under pandemin. Således görs ingen analys av
hälsoutfall i denna skrivelse.
Aktuell skrivelse bygger i huvudsak på berörda nämnders årsbokslut,
verksamhetsberättelser, information inhämtad via Operativt samverkansforum
samt i vissa fall direktkontakt med berörda verksamheter. Ambitionen har inte
varit att inhämta statistiska underlag för verksamheternas iakttagelser. Det har i
många fall inte heller varit möjligt att få en mer genomarbetad analys kring
samband och framtida behov från de olika verksamheterna, då några sådana
analyser ännu inte gjorts. Hälso- och sjukvården kommer t.ex. att göra en mer
genomgående analys av sitt arbete under 2022. För en mer nyanserad bild har
även informationen från regionens verksamheter, i de fall där det varit aktuellt,
kompletterats med lägesbild från externa samverkansaktörer som t.ex. polisen
och Gotlandshem.
Nationell lägesbild
Pandemin har haft en direkt påverkan på folkhälsan i form av sjukdom och
dödlighet. Det kan även ha skett en indirekt påverkan på hälsan i form av t.ex.
ekonomisk oro, förändrade levnadsvanor och social isolering men också
utifrån förändringar i levnadsförhållanden och livsvillkor, det vill säga samma
faktorer som ligger till grund för befintliga ojämlikheter i hälsa.
Redan tidigt under pandemin talades det om risk för att det psykiska måendet
skulle kunna påverkas i negativ riktning. Fortfarande rapporterar dock de flesta
i befolkningen att de mår bra, även om det finns tendenser till att hälsan
försämrats något under hösten 2020 jämfört med våren samma år. SOS Alarm
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har under pandemin tagit emot fler samtal om suicid men det ses ingen ökning
i antalet personer som avlidit i suicid eller vårdats för suicidförsök. På många
håll finns dock en oro att antalet suicid istället kommer att öka nu när
samhället öppnat upp igen.
Trots att den psykiska hälsan överlag inte tycks ha förändrats dramatiskt under
pandemin finns här skillnader på gruppnivå, där kvinnor och unga personer
mår sämre än män och äldre och där grupper som redan tidigare löpte högre
risk för psykisk ohälsa (t.ex. migranter, hbtqi-personer och barn i familjer med
psykisk ohälsa, beroende och/eller våld) även under pandemin upplevt högre
grad av oro, ångest och nedstämdhet. Grupper som redan före pandemin hade
svagare sociala nätverk har haft sämre möjligheter att hitta stöd och sociala
sammanhang. Vissa grupper tycks också ha fått svårare att få kontakt med vård
och myndigheter, vilket till viss del kan bero på ökad digitalisering.
På nationell nivå kan vi se att distansundervisning i gymnasieskolor och på
universitet och högskola inneburit särskilda svårigheter för elever med behov
av särskilt stöd och elever med problematiska hemförhållanden och/eller
avsaknad av lugn studiemiljö i hemmet. Där sysselsättningen minskat och
arbetslösheten ökat har grupper som redan före pandemin hade en lägre
arbetsmarknadsanknytning blivit än mer utsatta.
När det kommer till levnadsvanor kan vi se att befolkningen under 2020
generellt rört på sig mindre och haft mer ohälsosamma kostvanor i den mening
att man ätit mindre grönsaker och mer snacks och sötsaker. Dock har varken
dagligt tobaksrökande, riskkonsumtion av alkohol eller problematiskt spel om
pengar ökat i befolkningen som helhet. Även när det gäller levnadsvanor kan vi
se skillnader mellan grupper, där unga i högre utsträckning rapporterar
förändrade vanor under pandemin.
De konsekvenser som redan under 2020 kunnat ses av såväl pandemin som
vidtagna smittskyddsåtgärder samspelar i hög grad med de socioekonomiska
faktorer som påverkar skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Det
innebär att de grupper som redan innan pandemin hade störst risk för ohälsa
även har drabbats hårdare av pandemin, vilket i sin tur riskerar att bidra till en
ökad ojämlikhet i samhället vad gäller folkhälsa. Därtill har pandemin medfört
att folkhälsoarbetet i vissa fall helt eller delvis fått ställas in, vilket innebär att
många av de insatser som varit avsedda att motverka hälsoskillnader mellan
grupper inte kunnat genomföras.
Det gotländska perspektivet
Våren 2020 gick regionstyrelseförvaltningen fram med en tjänsteskrivelse (RS
2020/735) som, utifrån aktuella styrdokument, bland annat identifierade ett
antal möjliga konsekvenser av pandemin som skulle kunna ha en negativ
inverkan på den gotländska folkhälsan. Här följer en översikt över vilka
iakttagelser som gjorts i Region Gotlands verksamheter med koppling till dessa
risker.
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Iakttagelser utifrån identifierade risker
Konsekvenserna för det gotländska näringslivet blev inte så stora som befarat.
För att försöka minska negativa konsekvenser för Gotlands företagare
startades under pandemin en företagsjour. Samtalen var dock färre än väntat
och majoriteten av de som ringde var anställda som hade frågor om
permitteringar och risken för uppsägningar. Också ensam- och småföretagare,
även om de var förhållandevis få, hörde av sig med frågor om vilken hjälp som
fanns att tillgå och hur de skulle agera. I efterhand kan vi se att konkurserna
sjönk under pandemin samtidigt som antalet nystartade företag ökade.
Sommaren 2021 blev trots pandemi en rekordsommar för många företagare
och medförde att det istället rådde brist på personal inom restaurang- och
besöksnäringen. Många hade lämnat dessa branscher till förmån för arbete
inom butik och vård och det var sedan svårt att rekrytera tillbaka dem igen.
Detta resulterade i att man fick mycket outbildad och oerfaren personal.
Region Gotland tillsatte även extra resurser under pandemin för att ge
möjlighet till sommarjobb för unga.
I början av pandemin kunde ett ökat behov ses av försörjningsstöd, främst på
grund av arbetslöshet, och koppling gjordes delvis till pandemin. Det ökade
behovet kunde ses även under början av 2021 men behovet sjönk sedan framåt
sommaren. Det är i dagsläget svårt att säga hur behovet kommer att se ut
framöver, dock kan nämnas att antalet hushåll som är långvarigt
bidragsberoende har fortsatt att öka under pandemin.
Vad gäller antalet våldsutsatta som sökt hjälp via socialtjänsten har en viss
ökning setts, vilket dock även tros vara ett resultat av förändrat arbetssätt.
Antal individer som beviljats skyddat boende via socialtjänsten var färre 2021
än föregående år, men behoven var däremot mer omfattande. Arbetet kring
våld i nära relation omfattar även de personer som utövat våld i nära relation
och icke-våldsgruppen för män var en av de verksamheter som ställde om till
digitala möten för att fortsatta insatser skulle kunna ges. I andra närliggande
verksamheter, som Gotlandhem, har man under det sista halvåret 2021 upplevt
en ökning av problematiken kring våld i nära relationer, där även grannar
börjat larma. Vad detta beror på är dock inte klarlagt. Från polisens håll har
man inte kunnat se någon tydlig uppgång under pandemin vad gäller antalet
ärenden kopplat till våld i nära relation.
Under de senaste åren har det skett en successiv ökning av inkomna
orosanmälningar avseende barn- och unga upp till 20 år, men under senare
delen av pandemin sjönk antalet anmälningar och vid utgången av 2021 låg
antalet anmälningar därmed i nivå med hur det såg ut innan pandemin. Även
antalet aktuella individer minskade något under samma period.
En delvis annan bild av barn och ungas utsatthet under pandemin ges från
skolans sida, där såväl grundskolan som Wisbygymnasiet ger en relativt
samstämmig bild av bl.a. försämrat psykiskt mående och ökad utsatthet bland
elever. Elever som redan innan pandemin befann sig i en skör situation
upplevs ha drabbats hårdare, en bild som sedan förstärktes när eleverna
återvände till skolan efter distansundervisning. Det har t.ex. handlat om att
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elever med redan hög frånvaro fick en än mer ökad frånvaroproblematik, ökad
oro och stress hos elever (framförallt hos gymnasieeleverna) och ett ökat
utanförskap. Utifrån ett upplevt behov skapades, i samarbete med
ungdomsgårdarna, möjlighet till högre vuxennärvaro under skoltid för de
elever som upplevde ensamhet. Det finns också iakttagelser av att den
minskade vuxennärvaron i samband med distansundervisning lett till negativa
konsekvenser vad gäller värdegrund – med en ökad förekomst av konflikter
mellan elever, en tuffare attityd och olika former av kränkningar. För att
försöka möta detta har samarbete skett med ungdomsavdelningens
verksamhet. Samtidigt har även positiva iakttagelser gjorts från gymnasieskolan,
där ett bra samarbete med avdelningen för arbetsliv och etablering lett till att
ungdomar som varit på väg åt fel håll nu kommit tillbaka till skolan. Det finns
också en upplevelse av att distansundervisning, i vissa sammanhang, faktiskt
har haft positiva effekter för elever med särskilda behov. Diskussioner har
dessutom påbörjats kring hur överlämningen från grundskolan till gymnasiet
kan förbättras, vad gäller den sociala situationen, i syfte att underlätta och
förtydliga det förebyggande arbetet samt hur samarbetet med föräldrar till
gymnasieelever kan förbättras.
Barn- och elevhälsans bild förstärker det som framkommer från både grundoch gymnasieskolan. Elevhälsan har sett en markant ökning i antalet ärenden
kring psykisk ohälsa sedan pandemin bröt ut, den största ökningen skedde
under hösten 2021. Trycket på kuratorer blev så stor fler resurser behövde
sättas in. Inledningsvis under pandemin fanns upplevelse av stress och oro
kring att inte klara skolan när undervisningen blev digital samtidigt som det sen
var svårt för många att komma tillbaka till skolan igen. Under våren 2022
ordnas grupper för stress- och ångesthantering, inte i behandlande syfte utan
för att ge strategier att kunna hantera vardagen och skolan. Samarbete med
Första linjen-mottagningen har även varit av stor betydelse under pandemin,
även om det från elevhälsans sida finns en upplevelse att detta samarbete kan
förbättras ytterligare. Från första linjen-mottagningen och barn- och
ungdomspsykiatrin kommer signaler som bekräftar att det varit ett stort
söktryck också på dessa verksamheter, även om det funnits en stadigt ökande
efterfrågan redan innan pandemin.
Ungdomsgårdarna fick under våren 2020 ställa om och minska antalet
besökare, samtidigt som verksamheten försökte hålla igång genom bl.a. ökat
antal uteaktiviteter och senare även ett digitalt alternativ. Försämrat psykiskt
mående hos unga har noterats även av ungdomsgårdarnas personal.
Fältgruppen fick under 2021 ett utökat uppdrag t.o.m. 2022 och har haft
fältverksamhet igång under fredags- och lördagskvällar. Dessutom utökades
antalet medarbetare i gruppen. Även konflikter och kränkningar som
rapporterats av skolan överensstämmer med bilden som ungdomsgårdarnas
personal har, liksom bilden av att redan utsatta ungdomar mått ännu sämre än
övriga under pandemin.
Även andra grupper tycks ha varit mer utsatta för oro och ensamhet. Det har
signalerats att personer som har LSS-insats i vissa fall stannat hemma från
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daglig verksamhet och inte tagit emot personalinsatser, utifrån oro för
smittspridning. Hemtjänst och särskilda boenden märkte även främst under
våren 2021 av ett minskat tryck och färre ansökningar och verksamheterna
flaggar för uppskjutna behov inom främst äldreomsorgen.
Externa aktörer, som Falck ambulans och Gotlandshem, ger en liknande bild
utifrån sina upplevelser. Gotlandshems personal upplevde i början av
pandemin en ökning av ensamhet hos äldre. Dessa tendenser försvann dock i
samband med att vaccinationen påbörjades och fler aktiviteter i samhället
kunde komma igång igen. Även ambulanspersonal tycker sig ha sett ett ökat
utanförskap hos äldre i början av pandemin men att detta sedan avtagit. Region
Gotland har också gjort insatser riktade mot målgruppen, som t.ex. digitala
träffar för personer från 65 år.
Inom Region Gotlands verksamhet som arbetar med integration har det
kommit signaler om viss oro kring utanförskap och en känsla av att vissa
språkgrupper isolerat sig, möjligen utifrån pandemin, med ökad risk för
ensamhet och i förlängningen psykisk ohälsa.
För den psykiatriska specialistvården medförde pandemirestriktionerna att
verksamheten fick ställas om, med bland annat halverat deltagarantal i
gruppbehandling och övergång till digitala mötesalternativ. Under början av
pandemin var det många som bokade av sina besök, möjligen utifrån oro kring
smittspridning, och innan vaccinationerna drog ingång fanns en period där
personer över 70 år endast togs emot akut eller för redan planerad vård. I
samband med att socialförvaltningen stängde ner sina mötesplatser för
personer med långvarig psykisk ohälsa fick personal på psykiatrin signaler från
dessa patienter om ett försämrat mående. Som helhet är bedömningen från
psykiatrin att det dock inte kan ses någon tydlig uppgång på efterfrågan av vård
från de patienter som redan innan pandemin var inskrivna i verksamheten och
tillgången till vård bedöms ha varit god under denna period. Samtidigt kan det
inte uteslutas att det, utifrån omställd verksamhet och avbokade besök, finns
en vårdskuld som kommer att behöva tas igen.
Vad gäller antal suicid ses ingen uppgång under pandemin. Det ska också
nämnas att vuxenpsykiatrin under sista månaderna av 2021 plötsligt sett en
kraftigt ökad uppgång av antalet personer i behov av vård och överbeläggning
på vårdplatserna. Orsaken till denna uppgång är ännu oklar men även här kan
möjligen den utvärdering av hela sjukvårdens hantering av pandemin som
kommer att göras under våren 2022, ge en förklaring.
Färre personer har sökt akutsjukvård på lasarettet under pandemin. Under
2020 minskade både antal besök på akutmottagningen och antalet vårdtillfällen
i slutenvården. Produktionen under pandemin inom den somatiska vården har
varit stabil om än lite lägre än tidigare, påverkan ses dock inom flera områden
kopplat till befolkningens insjuknande i covid-19 och sjukfrånvaro av personal.
Belastningen på vårdpersonal under pandemin har medfört att många
medarbetare nu upplevs trötta.
Vissa verksamheter beskriver att de upplevt en ökad konsumtion av framförallt
alkohol under pandemin, men även av narkotika. Från vuxenpsykiatrins sida
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kunde man under 2020 se en kraftig uppgång av antalet ansökningar till LARO
(läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende). Det finns också en
upplevelse, i synnerhet från hösten 2021, att personer som sökt vård i stor
utsträckning även haft en samtidig beroendeproblematik. Framförallt handlar
det om tidigare kända beroendepatienter som mått betydligt sämre. Även
verksamheter som Gotlandshem och ambulansen tycker sig ha upplevt ett ökat
antal ärenden kopplat till missbruk av alkohol och/eller narkotika.
Från socialtjänstens sida ges en delvis annan bild. Det totala antalet inkomna
anmälningar avseende vuxna ser inte ut att ha ökat under pandemin. Fler har
dock på eget initiativ ansökt om vård och stöd under pandemins senare hälft.
Socialtjänsten har under pandemin gjort stora ansträngningar för att kunna
fortsätta med öppenvårdsinsatser inom området. Alkohol- och
drogrådgivningen tvingades emellertid, trots stor efterfrågan, att ställa in flera
av de längre gruppbehandlingarna. Dessa har nu startats upp igen och
ansträngningar görs för att försöka ta igen delar av det som missats under
pandemin. Hos MiniMaria sågs istället tidigt under pandemin en tydlig nedgång
i antalet ärenden, en minskning som tydligt sammanföll med pandemistarten.
En möjlig förklaring skulle kunna vara att skolundervisning under perioder
skett digitalt och att skolan inte haft möjlighet att fånga upp elever på samma
sätt som annars. Inflödet har sedan fortsatt legat på en lägre nivå under mer
eller mindre hela pandemin.
Bedömning

Hur folkhälsan på Gotland påverkats är ännu för tidigt att säga och en
diskussion kan möjligen påbörjas under hösten 2022, med grund i den
folkhälsorapport som då kommer att göras utifrån levnadsvaneundersökningen
Hälsa på lika villkor. Det finns dock lite som talar för att Gotland skulle se
väsentligt annorlunda konsekvenser av pandemin än de som iakttagits
nationellt. Det som Region Gotlands verksamheter iakttagit under pandemin
verkar i stora drag stämma överens med den bild som ses i övriga landet, där
grupper som redan innan pandemin löpte större risk att drabbas av ohälsa även
varit mer utsatta för de konsekvenser som pandemin har fört med sig. Det
handlar t.ex. om äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med
svagare förankring till arbetsmarknaden, personer med annat födelseland än
Sverige och personer med psykiatriska diagnoser. De uppgifter som
framkommer i denna skrivelse bygger i huvudsak på verksamheternas egna
iakttagelser under pandemin och fördjupade analyser krävs för att få en
tydligare bild av det faktiska hälsoutfallet, där redan planerade rapporter och
utvärderingar under 2022 kommer att vara viktiga bidrag.
Det kunde redan innan pandemin fastställas att det förebyggande arbetet är en
viktig förutsättning för att uppnå det övergripande nationella folkhälsopolitiska
målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Det kommer sannolikt att ta flera år innan vi helt och fullt kan överblicka
pandemins konsekvenser på folkhälsan. Erfarenheterna under pandemin
stärker emellertid bilden av att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
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behöver förstärkas och prioriteras för att vi ska kunna säkerställa en god hälsa i
befolkningen, med minskad ojämlikhet mellan olika grupper.
Samarbete och samverkan är en viktig nyckel för att påverka
samhällsutmaningarna. De åtgärder som Region Gotlands verksamheter
genomfört under pandemin har sannolikt haft effekt för att motverka
ytterligare ökning av ohälsa och hälsoklyftor. För att uppnå en god folkhälsa
behöver arbetet fortsätta och intensifieras, t.ex. a) arbete för att främja hälsa
såsom utveckling av elevhälsans förebyggande insatser och omställningen till
God och Nära Vård, b) samverkan kring grupper med störst risk för ohälsa
t.ex. utifrån handlingsplan för psykisk hälsa och arbetsmarknadspolitiska
insatser, c) samverkan kring brottsförebyggande arbete samt d) utveckling för
jämlikhet inom grunduppdragen, t.ex. arbetet för likvärdig skola och
kunskapsstyrning inom vården.
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Uppdrag. Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Corona-pandemin
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en analys kring hur
näringslivet, fritidssektorn och kultursektorn har påverkats av pandemin, vilken
betydelse stödpaketen har haft och vilka andra lärdomar som kan dras utifrån
regionens hantering gentemot dessa sektorer. Ärendet ska återrapporteras till
budgetberedningen 2023. Finansiering sker inom regionstyrelseförvaltningens
ram.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återrapportera hur
iakttagelser och rekommendationer avseende Region Gotlands hantering av
coronapandemin i den så kallade Rambollrapporten har tagits hand om.
Särskild vikt skulle läggas på folkhälsoområdet. Detta uppdrag resulterade i två
separata skrivelser som också läggs fram till budgetberedningen: en avseende
pandemins effekter på folkhälsan (RS 2022/28) och en avseende själva
krishanteringen (RS 2022/602).
Regionstyrelseförvaltningen har också fått i uppdrag att till budgetberedningen
återkomma 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.
Bedömning

En särskild rapportering har skett utifrån ett folkhälsoperspektiv respektive
beredskapsperspektiv. De två skrivelser som har tagits fram utgör en bred
återkoppling kring regionens hantering av pandemin fram till nu, och vilka
framtida åtgärder som behöver prioriteras. Folkhälsoperspektivet var svagt
belyst i Rambollrapporten medan beredskapsperspektivet var desto mer i
fokus.
En fördjupad analys av folkhälsoeffekterna kommer att presenteras mot slutet
av året då pågående datainsamling kring hur befolkningen mår har kunnat
bearbetas och analyseras. Lärdomar och identifierade utvecklingsbehov inom
beredskapsområdet ligger till grund för det fortsatta arbetet i att bygga upp en
starkare krisberedskap.
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Redan tidigt under pandemin stod det klart att nödvändiga åtgärder för att
hindra smittspridning kunde leda till andra negativa konsekvenser för
samhället. På nationell nivå beslutades om flera stödpaket till olika
samhällsaktörer, och även på lokal nivå har i omgångar beslut fattats om
stödpaket för att lindra dessa befarade konsekvenser. I första hand rörde det
näringslivet samt föreningslivet (kultur och fritid). En bredare samhällsanalys
borde rimligtvis fokusera på hur dessa aktörer har påverkats.
Lärdomar kring vad som fungerat bra och mindre bra behöver tas in för att vid
liknande situationer i framtiden kunna göra än mer riktade insatser. Det
handlar i första hand om ifall de lokala stöden var adekvata, tillräckliga och rätt
riktade. Samtidigt föreligger ett behov av att få en bild av hur väl dessa aktörer
står sig idag, drygt två är efter de första restriktionerna började gälla. En relativt
stor andel av dessa aktörer har drabbats hårt av pandemin och återhämtningen
tar tid. Den nationella såväl som den regionale nivån behöver vara långsiktiga i
sina satsningar kring återstart.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få ett uppdrag att genomföra en
analys kring hur näringslivet, fritidssektorn och kultursektorn har påverkats av
pandemin, vilken betydelse stödpaketen har haft och vilka andra lärdomar som
kan dras utifrån regionens hantering gentemot dessa sektorer.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
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Handläggare Sandra Larsson, strateg
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Mottagare
Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Informationen läggs till handlingarna.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till ett
HR-projekt i syfte att öka arbetsplatserna internt i respektive förvaltning samt
en tillhörande samordning av framkomna platser för en effektivare matchning
och kompetensförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2023
återrapportera hur socialnämnden och gymnasienämnden har fördjupat
samarbetet.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Förtydliga att regionfullmäktiges beslut (RF §98 210621) om att regionstyrelsen
har det övergripande strategiska ansvaret för arbetsmarknadsfrågor bland annat
innebär framtagandet av Regionala överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen samt DUA-överenskommelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige behandlade 210621 (RF § 98) en arbetsmarknadsutredning
som gav en samlad lägesbild av den gotländska arbetsmarknaden och förslag
för en lämplig ambitionsnivå och resursanvändning internt.
Rapporten resulterade i ett antal beslut som regionstyrelseförvaltningen
härigenom återkommer kring:
•
•
•

Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för
personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras
till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta
arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen. Man får även ett
ramtillskott på 2 miljoner för konkreta satsningar enligt utredningen.
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Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och
samordningsansvar.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en
beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och
samverkas med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet.
Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige behandlade 210621 (RF § 98) en arbetsmarknadsutredning
som gav en samlad lägesbild av den gotländska arbetsmarknaden och förslag
för en lämplig ambitionsnivå och resursanvändning internt.
Rapporten resulterade i ett antal beslut som regionstyrelseförvaltningen
härigenom återkommer kring:
•
•
•
•
•

Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för
personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras
till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta
arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen. Man får även ett
ramtillskott på 2 miljoner för konkreta satsningar enligt utredningen.
Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och
samordningsansvar.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en
beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och
samverkas med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet.
Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.

En inkluderande arbetsmarknad – utökade antalet arbetsplatser för
personer utanför arbetsmarknaden
I regionens utvecklingsstrategi konstateras att när andelen i yrkesaktiv ålder
minskar förstärks bristen på arbetskraft. En fjärdedel av arbetsgivarna i det
gotländska näringslivet upplever redan i dag svårigheter att hitta arbetskraft med
rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu
större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Utgångspunkten för arbetsmarknadsutredningen är att situationen kan vändas
till något positivt. Det handlar i första hand om att se den arbetskraft som är
arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga som kan vara en del av att mildra
kompetensutmaningen.
Förslaget från denna utredning var därför att ytterligare förstärka arbetet och
sambandet mellan arbetslösheten och komptensförsörjningsutmaningen. Om så
görs vidgas rollen för arbetsmarknadspolitiken både i förhållande till samhället
som för den egna verksamheten. Regionens roll som arbetsgivare sätts därmed i
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fokus. Utifrån detta gavs nämnderna i uppdrag att öka antalet arbetsplatser
internt. Det har varit en process att komma fram till hur platserna ska tas fram,
antalet och förutsättningar för platserna. För att klara det krävs ett utökat HRstöd så att nämnderna kan lyckas i uppdraget.

Metoder och processer för att klara uppdraget finns i form av de erfarenheter
som skapats i projektet Norma. Det är av stor betydelse att man utvecklar detta
ytterligare och får tydliga mål för vad som ska åstadkommas. Inriktningen i
Norma-projektet har varit att påverka attityder och förhållningssätt hos
arbetsgivare men även utveckla metoder och processer för breddad rekrytering.
En möjlighet är att med hjälp av ett nytt ESF-projekt intensifiera arbetet. Utifrån
att samtliga nämnder fick i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer
utanför den reguljära arbetsmarknaden har dialog förts med HR. Antalet
anpassade anställningar inom Region Gotland är idag ca 121 stycken. Det
innefattar såväl lönebidragsanställningar, offentligt skyddade arbeten samt
extratjänster, dock utgick extratjänsterna from 220101 på grund av politiska
beslut gällande Arbetsförmedlingen. Man försöker hitta individuella lösningar
vilket medför kostnader för Region Gotland. Man har funnit att det ser väldigt
olika ut i de olika nämnderna. Oklarhet råder också kring hur stor ökningen
skulle vara. En del har 0 andra har 20.
Förslaget om att flytta enheten för stöd och försörjning
Arbetsmarknadsutredningen berör specifikt nollplacerade bidragstagare inom
det ekonomiska biståndet. Gruppen omfattar långvarigt sjuka utan en
sjukpenninggrundad ersättning från Försäkringskassan. Inom enheten för Stödoch försörjning görs bedömningen att gruppen är omfattande och står för en
stor del av kostnaderna. Denna grupp måste fokuseras än mer på främst utifrån
deras utsatthet, men även utifrån kostnadsaspekten. Det innebär att ett förstärkt
samarbete måste ske med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och
Arbetsförmedlingen runt målgruppen. På central nivå finns en tydlig
viljeinriktning att Försäkringskassan ska medverka i ett sådant lokalt arbete.
I utredningen föreslogs att sammanföra de verksamheter som har kostnader för
arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form av
arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. Förslaget har sedan remitterats
till berörda nämnder. Båda nämnderna är överens om att inte slå samman
enheten för stöd och försörjning med arbetsmarknadsenheten under gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. Man har gjort ett gediget analysarbete och fört
gemensamma samtal om för- och nackdelar. Däremot ser båda parter ett behov
av utökat samarbete och vinster med samlokalisering i syfte att uppnå de effekter
som avses i utredningen. Man är tydlig med att man avser utöka samarbetet på
handläggarnivå.
Konkreta arbetsmarknadsinsatser
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillfördes 2 miljoner i ramtillskott för
konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
Avdelningen för arbetsliv och etablering har utvecklat ett basprogram för
målgruppen i syfte att kartlägga resurser, utmaningar och intresseområden hos
individen. Vidare har man förstärkt möjligheterna för individerna att få nära stöd
för återgång/etablering på arbetsmarknaden samt förstärkt teamet
kompetensmässigt för att kunna bedöma individernas arbets-/aktivitetsförmåga
i de fall det behövs. För att kunna göra evidensbaserade bedömningar har man
anställt arbetsterapeut motsvarande 100% (två personer som har 50% uppdrag
som arbetsterapeut och 50% som arbetscoach) samt en fysioterapeut på 50%.
Arbetsliv och etablering har även utvecklat metoder för ett närmare samarbete
med vuxenutbildningen.
Regionstyrelsen har ett övergripande strategiskt ansvar och samordning
för arbetsmarknaden
2016 gjordes en formell överenskommelse mellan HR och Arbetsförmedlingen
gällande olika former av anpassade anställningar. I samband med detta så gjordes
ett större internt arbete med att finna arbetsplatser i förvaltningarna. Sedan togs
överenskommelsen över av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och man
adderade även delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA. Frågan har
väckts om att regionstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret för
överenskommelsen igen.
Regionstyrelseförvaltningen tilldelade 0,8 miljoner av regionstyrelsens
ramtillskott inför 2022 till övergripande strategiskt ansvar och samordning av
arbetsmarknadspolitiken. En arbetsmarknadsstrateg anställdes 220125.
Gränssnitt, samordning och samverkan inom området för
arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan, ska ha möjlighet
att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta
omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om
insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb,
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska
socialfonden.

Kompetensförsörjning

Målet med strategisk kompetensförsörjning är att skapa förutsättningar för en
väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor.
Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som
behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det
finns jobb i framtiden. För att det ska bli verklighet behövs en samsyn mellan
exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter.

Gränssnittet
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Gällande gränssnittet mellan ansvarsområdena Arbetsmarknad och
Kompetensförsörjning för Region Gotlands räkning tar det avstamp i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och de ingående effektmålen för 2040.
Båda områdena kan kopplas till ett antal effektmål, och insatser som leder till
måluppfyllelse inom ett område bidrar inte sällan till måluppfyllelse i andra.
Enligt logiken ska effektmålen ha insatsområden kopplade till sig, som i sin tur
innehåller insatser och aktiviteter. Det är sedan utförandet av dessa insatser och
aktiviteter som ger måluppfyllelse för de övergripande effektmålen.
Ansvarsområdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning har olika mängd
ägandeskap på primärt fem effektmål i RUS:en.
•
•
•
•
•

En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven.
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande.
En god, jämlik och jämställd hälsa.
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.

Det är utifrån dessa som en gemensam planering tillskapas. I denna planering
återfinns insatser och aktiviteter som båda ansvarområdena arbetar med.
Exempel på sådana insatser och aktiviteter är i skrivande stund:
•
•
•

Framtagande och förankring av regionala utbildningsarbetsmarknadsprognoser.
Framtagande av en socioekonomisk analys.
Utvecklandet av en personcentrerad arbetsmarknad.

och

Arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsprojekt som Alla behövs på Gotland.
Bedömning

En inkluderande arbetsmarknad – utökade antalet arbetsplatser för
personer utanför arbetsmarknaden
Det finns behov av fortsatt stöd till HR och förvaltningarna. Samordning och
resurser saknas idag för att fullfölja uppdraget. Med bakgrund av detta föreslås
att regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att
formulera, ansöka och driva ett HR-projekt med EU-finansiering via
strukturfonden. Detta blir ett led i att uppnå framförallt effektmål 11 men även
1, 2, 4 och 10 i den redan antagna RUS:en. Även barnperspektivet beaktas då
förälders egen försörjning och en inarbetad sjukpenninggrundande inkomst (s.k
nollplacerad) motverkar barnfattigdom, utanförskap samt att föräldern som god
förebild motverkar tillväxt i gruppen som står utanför arbetsmarknaden och
uteblivande från skolan. Regionens egen kompetensutmaning skulle delvis
kunna tillgodoses med detta initiativ samt att man aktivt jobbar med employer
branding vilket kan ge positiva effekter på övriga rekryteringsbehov. På detta
sätt förvaltar vi erfarenheterna från NORMA på ett konstruktivt och kvalitativt

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/113
Sida 6 (6)

sätt. Detta initiativ skulle också kunna ses som en förlängning och utveckling av
det redan framgångsrika projektet ”Alla behövs på Gotland”. Genom det får vi
en naturlig koppling till näringslivet och en enhetlig process för breddad
rekrytering och inkludering på den gotländska arbetsmarknaden.
Förslaget om att flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
När det gäller förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden delar regionstyrelseförvaltningen
socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning att
det kan vara mer ändamålsenligt att inte genomföra en omorganisation, utan
istället förändra arbetssätt och utöka samarbetet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att resultatet av det utökade samarbetet
följs upp och redovisas till budgetberedningen 2023. Idag finns det fungerande
samarbeten som man kan skala upp och utveckla, exempel på detta är
Vuxkomp, Jobbsam och Diagonalen.
Regionstyrelsen har ett övergripande strategiskt ansvar och samordning
för arbetsmarknaden
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett stort mervärde i att ha ett
övergripande samlat strategiskt ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Det faller sig
naturligt att strategiska överenskommelser knyts till detta ansvar. Här har
Region Gotland som den enskilt största arbetsgivaren på ön ett särskilt ansvar
utifrån ett HR-perspektiv såväl som ett ansvar att driva
arbetsmarknadspolitiska frågor i samhället i stort. Regionstyrelsen föreslås
förtydliga att det övergripande strategiska ansvaret för arbetsmarknadsfrågor
bland annat innebär framtagandet av Regionala överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen samt DUA-överenskommelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen GVN 2021/141 daterad 220314
Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden §26 daterat 220323
Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen SON 2021/281 220210
Protokollsutdrag Socialnämnden § 57 daterat 220315
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2021/141
14 mars 2022

Anna Myhr
Chef avdelning arbetsliv- och etablering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Arbetsmarknadsutredning - Förslag att flytta enheten
stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (RS § 161) att remittera förslaget att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till de båda nämnderna för synpunkter på förslaget.
Förvaltningen har under 2021/2022 haft arbetsgruppsmöten med socialförvaltningen
angående remissförslaget och har utifrån synpunkter på förslaget från nämndens
verksamheter sammanställt ett remissyttrande. Bedömningen är att nämnden
godkänner förslaget till remissyttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som
fick i uppdrag att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig
ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och
arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter. Utredarens rapport
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar” färdigställdes i mars 2021 och
utmynnade i fem förslag till beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med
budgetberedningen våren 2021. Ett av besluten i regionstyrelsen (RS § 161, 2021-0526) var att förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ärendet ska återrapporteras inför
budgetberedningen 2022. Utbildning- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen har bildat arbetsgrupper för att besvara remissen.
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Bedömning

Förvaltningen har haft möten med socialförvaltningen angående remissförslaget att
flytta enheten stöd och försörjning. Nämndens verksamheter har därefter lämnat
synpunkter på förslaget, vilka har sammanställts i ett remissyttrande. För att uppnå
det mål som arbetsmarknadsutredningen syftar till, dvs att fler individer med
försörjningsstöd ska nå egen försörjning, så ska nämndens verksamheter fortsätta
arbeta för att öka och utveckla ett närmare samarbete med socialförvaltningens
berörda enhet för försörjningsstöd. Detta samarbete ska ske utifrån befintlig
organisatoriska tillhörighet och struktur. Samarbetet kan ske genom att utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF) utvecklar nya
samverkansformer gällande arbetssätt och samlokalisering. Bedömningen är att
nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget, som svar på regionstyrelsens
remiss.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som det är
möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-13
Yttrande över remissförslag att flytta enheten stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-02-16
Regionstyrelsen, RS § 161 Arbetsmarknadsutredning, 2021-05-26 inklusive tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen. Rapport. - Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar, 2021-04-06
(arbetsmarknadsutredningen)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-03-23

GVN § 26

Protokollsutdrag

Remiss. RF § 98
Arbetsmarknadsutredning

Ärendenummer: GVN 2021/141
Paragraf föregående instans: GVN au § 23

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (RS § 161) att remittera förslaget att
flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till de båda nämnderna för synpunkter på förslaget.
Förvaltningen har under 2021/2022 haft arbetsgruppsmöten med
socialförvaltningen angående remissförslaget och har utifrån synpunkter på
förslaget från nämndens verksamheter sammanställt ett remissyttrande.
Förvaltningens bedömning är att inte flytta enheten för stöd och försörjning
från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med de redaktionella ändringar som diskuterades på
arbetsutskottet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-15
Yttrande över remissförslag att flytta enheten stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-03-15
Regionstyrelsen, RS § 161 Arbetsmarknadsutredning, 2021-05-26 inklusive tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen. Rapport. - Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar,
2021-04-06 (arbetsmarknadsutredningen)

Digital justering

Sida 1 (1)

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Ärende SON 2021/281
10 februari 2022

Handläggarens namn

Socialnämnden

Remiss – Arbetsmarknadsutredning

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Förslag till beslut

• Socialnämnden ställer sig bakom yttrandet som svar på remissen och lämnar det
som sitt eget.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I november 2020 formulerade Region Gotlands regionstyrelseförvaltning ett uppdrag
att utreda organisatoriska förutsättningar för en sammanhållen regional
arbetsmarknadspolitik. I utredningen förslås ett antal förändringar, bland annat att
sammanföra de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
Utredningens förslag är att överföra av stöd- och försörjningsenheten från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att möta behovet av
en samlad organisation kring de olika delarna inom arbetsmarknadsområdet. En
sådan lösning bedöms också vara mer kostnadseffektiv då ekonomiska resurser kan
läggas på konkreta satsningar för målgruppen.
Socialtjänsten ser både möjligheter och utmaningar med en förändrad organisation
gällande stöd- och försörjningsenheten. Något som grundar sig i input från brukare,
de tre workshops som IFO:s controller och verksamhetsutvecklare hållit för
avdelningens medarbetare samt enkäter som skickats ut till 20 andra kommuner i
landet.
För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan mer samordnade
insatser och arbetssätt vara avgörande. Socialtjänsten bedömer dock att effekten
varierar för olika grupper.
Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att de intentioner och åsyftade
effekter som anges i arbetsmarknadsutredningens förslag, genom sammanförande av
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verksamheter, mer ändamålsenligt kan tillgodoses genom att de båda förvaltningarna
utvecklar samverkansformer både gällande arbetssätt och samlokalisering.
Bakgrund

I november 2020 formulerade Region Gotlands regionstyrelseförvaltning ett uppdrag
att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. I utredningen förslås ett antal förändringar, bland annat att
sammanföra de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser. En av de konkreta organisatoriska förändringar som föreslås är
att överföra stöd- och försörjningsenheten från socialnämnden och socialtjänstens
individ- och familjeomsorg till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
avdelning för arbetsliv och etablering, regionens folkhögskola och daglig verksamhet
under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utredningens bedömning är att en överföring av stöd- och försörjningsenheten från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle möta behovet av
en samlad organisation kring de olika delarna inom arbetsmarknadsområdet samt att
detta skulle vara mer kostnadseffektivt då ekonomiska resurser skulle kunna läggas på
konkreta satsningar för målgruppen.
Till stöd- och försörjningsenheten vänder sig idag personer som av olika skäl
behöver hjälp med sin försörjning (ekonomiskt bistånd), men även de som är i behov
av andra former av bistånd eller stöd såsom förmedlingsmedel, boendefrågor, beslut
om övernattning på härberget samt kontaktperson. Stöd- och försörjningsenhetens
huvudsakliga uppdrag är att utreda behov av samt utbetala ekonomiskt bistånd.
Enhetens första prioritet är således att människor får beviljade medel utbetalade och
att arbeta motiverande med personerna för att uppnå egen försörjning.
I arbetsmarknadsutredningen framkommer att 43 procent av aktuella hushåll hos
stöd- och försörjningsenheten ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av
arbetslöshet och således är det 57 procent av aktuella hushåll som ansöker om
ekonomiskt bistånd på grund av annan orsak.
Kommentarer:

•

Socialtjänstens uppfattning är att det är viktig att ha förståelse för är att de 43
procent som anges inte är en fast och bestående siffra utan att den varierar
från månad till månad. Variationen påverkas av konjunkturläget, Gotland
som turistmål med ökat antal arbetstillfällen under sommarhalvåret, andra
omständigheter i samhället som exempelvis Coronapandemin samt hur
personerna registreras hos stöd- och försörjningsenheten där samma person
ena månaden kan ansöka om försörjningsstöd med huvudanledning
arbetslöshet och nästa månad exempelvis sjukskrivning.

•

Det är viktigt att ha i beaktande att de i utredningen övriga 57 procenten av
hushåll som ansöker om försörjningsstöd, inte heller är en beständig siffra
och att dessa till stor del kan bestå av hushåll där arbetsmarknadsåtgärder
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eller utbildning inte alltid är mest lämpligt som den initiala vägen mot egen
försörjning.
•

I utredningen anges att unga vuxna är en växande grupp inom det
ekonomiska biståndet och att unga vuxna i åldern 18-24 år utgör 25 procent
av samtliga hushåll inom försörjningsstödet. Detta var en sanning vid
rapporteringstillfället, men vid statistikuttag för helår 2021 utgör vuxna i
åldern 18-24 år endast 20 procent av samtliga hushåll inom
försörjningsstödet.
Det är således viktigt att ha förståelse för att unga vuxna inte med säkerhet är
en växande grupp inom försörjningsstödet utan att även detta är siffror som
förändras och som kan variera över tid.

Stöd- och försörjningsenhetens uppdrag

Den målgrupp som vänder sig till stöd- och försörjningsenheten är bred och
omfattar såväl arbetslösa, sjukskrivna som pensionärer, men även personer med
psykosocial problematik och/eller beroendeproblematik. I och med att målgruppen
är bred med många gånger känsliga ärenden ställs höga krav på säkerhet och trygghet
både för brukare och medarbetare i verksamhetens lokaler.
Stöd- och försörjningsenhetens beslut fattas idag företrädesvis enligt socialtjänstlagen
(SoL) och utifrån gällande delegationsordning fastställd av socialnämnden där vissa
av besluten fattas i ett individutskott (IU).
Stöd- och försörjningsenheten arbetar idag i verksamhetssystemet LifeCare som
levereras av Tieto. I systemet har socialsekreterarna idag tillgång till
kommuninvånarregister (KIR) samt kan se om personer är registrerade hos
skatteverket. Förutom dessa funktioner köper verksamheten tjänsten SSBTEK. Detta
står för sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd och är en tjänst som ger
socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd möjlighet att få information
om brukare från A-kassorna, arbetsförmedlingen, centrala studiestödsnämnden,
försäkringskassan, pensionsmyndigheten samt skatteverket. Försäkringskassan
förvaltar tjänsten på uppdrag av SKR.
Idag kan stöd- och försörjningsenheten även i verksamhetssystem se om individer är
aktuella vid andra enheter inom individ- och familjeomsorgen, något som bedöms ge
stora vinster för individerna som verksamheten möter.
Vad säger andra kommuner?

Socialtjänsten har skickat en enkät till 20 kommuner i syfte att se hur andra
kommuner organiserat sig. Utifrån svaren har socialtjänsten sedan kontaktat en
kommun för att få ytterligare information.
Frågor som ställdes var i vilken förvaltning ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsåtgärder är organiserade, om de ligger i samma förvaltning samt om
de oavsett förvaltingstillhörighet är samorganiserade eller samlokaliserade.
Ur enkäterna framkommer följande:
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•

Samorganisation av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder skiljer
sig åt mellan de svarande kommunerna.

•

I sex av kommunerna är ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
organiserade under samma förvaltning. Tre av dessa är organiserade i en
arbetsmarknad-/utbildningsförvaltning, två i en socialförvaltning och den
sista i en kombinerad social- och arbetsmarknadsförvaltning.

•

Av de svarande kommunerna som är organiserade under samma förvaltning
uppger endast två av sex kommuner att arbetsområdena är samorganiserade
eller samlokaliserade. Av de fyra övriga kommunerna har två kommuner
former för gemensam styrning och operativ ledning.

•

Ur enkäterna framkommer tydlig att, oavsett kommun, är det
socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd medan coacher
arbetar med motivationsarbete till egen försörjning.

•

I en kommun finns något som omnämns som ett kartläggningsteam dit
enheten för försörjning aktualiserar personer för insats mot stadigvarande
egen försörjning.

Vid kompletterande kontakt uppger en kommun att de varit samorganiserade, men
att de från och med årsskiftet 2021/2022 kommer organiseras i två enheter.
Vid ytterligare kontakt med denna kommun framkommer att den främsta
anledningen till delningen är att deras socialförvaltning ingår i ett utvecklingsarbete
kring individen i centrum. I detta har man jobbat för att få till stånd en
konkurrensneutral organisation i vilken myndighetsutövning och utförare skulle
tillhöra olika avdelningar, vilket i sin tur ledde till att enheten som tidigare både
hanterat ekonomiskt stöd och arbetsmarknadsfrågor delades i två enheter - en
myndighetsutövande del och en utförardel.
Kommunen uttrycker att fördelen med att vara i en och samma enhet har varit
enkelheten att ha en chef som leder och styr båda delarna, men också enkelheten för
coacher/socialsekreterare att samtala med och planera för gemensamma klienter på
ett smidigt sätt där man inte behöver gå över enhetsgränser.
Nackdelen med den tidigare gemensamma enheten har ibland varit gränsdragningen
mellan just myndighetsutövning och utförare gällande vem som gör vad. Kommunen
uttrycker att det ibland har funnits tendens att den ena eller andra parten har åsikter
kring om den andra parten har gjort eller inte gjort sitt eller kring den andra partens
arbete.
Avslutningsvis uttrycker kommunen att trots att både ekonomiskt stöd och
arbetsmarknad tidigare legat under samma enhet så har det ändå funnits glapp i
flödet vilket gjort att kommunen under hösten arbetat med att få till exempelvis
flöden och processer inför enhetsdelningen.
Vad säger brukarna?

Intervjuer har genomförts med fyra brukare där deras synpunkter efterfrågades kring
om de ser några fördelar respektive nackdelar om stöd- och försörjningsenheten och
arbetsmarknadsenheten finns närmare varandra – lokalmässigt och/eller
arbetsmässigt – än vad de gör idag.
Vid intervjuerna framkom synpunkter om att:
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•

Närmare arbetssätt skulle kunna skynda på att man kommer fortare ut i
arbetslivet.

• Direktkontakt är bra och att det är en fördel om flera funktioner är samlade
och då även på landsbygden.
•

Det är bra som det är men skulle vara bra om möten kunde hållas gemensamt
då man önskar få möten och färre kontakter.

•

Bra även om andra verksamheter kunde delta vid möten så som
arbetsrehabilitering och psykiatri.

Nedan följer några citat från de intervjuade personerna:
”- Allt hänger ju ihop om man har behov av försörjningsstöd. Samordning kring möten behövs och
gärna utifrån var personen som behöver hjälp finns.”
”- Om alla har samma tänk går det bra med flera kontakter, men om de inte har det blir det svårt
– kan bli rörigt.”
Vad säger verksamheten?

Inom avdelningen har det hållits workshops där medarbetare från stöd- och
försörjningsenheten deltagit vid alla tillfällen, men även andra enheter inom
avdelningen har varit representerade.
Teman för dessa workshops har varit:
•

IU och delegationsordning

•

Brukar- och medarbetarperspektiv

•

Lokaler och verksamhetssystem

IU och delegationsordning

Stöd- och försörjningsenhetens beslut fattas idag företrädesvis enligt socialtjänstlagen
(SoL) och utifrån gällande delegationsordning fastställd av socialnämnden där vissa
av besluten fattas i ett individutskott (IU).
Det är av största vikt att, vid byte av organisation för stöd- och försörjningssenheten,
reflektera över hur beslutsnivåer och beslutsinstanser ska se ut för enhetens alla
ärenden.
Brukar- och medarbetarperspektiv

Vid en organisationsförändring för stöd- och försörjningsenheten behöver
ställningstagande göras om information om individer som är/kan vara aktuella vid
andra enheter inom individ- och familjeomsorgen fortsatt kan och bör vara tillgänglig
på samma sätt som idag.
Om tanken är att enheten även framåt ska arbeta med alla grupper som enheten
möter idag, och inte bara de arbetslösa som står nära arbetsmarknaden, så kan detta
få positiva effekter även för individer som idag står längre ifrån arbetsmarknaden.
Möjligheterna kan, med ny organisation, vara större att få nya perspektiv och se
andra möjliga vägar för dessa personer.
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För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan mer samordnade
insatser och arbetssätt vara avgörande för att komma till egen försörjning.
Socialtjänsten bedömer dock att behovet varierar för olika grupper, något som
bekräftas i kontaktat med brukare.
För gruppen arbetslösa ses inga direkta nackdelar med en förändrad organisation
utan det bedöms positivt för den gruppen då en förändrad organisation bör stärka
samverkan och öka möjligheten till insats snabbare.
Övriga grupper där arbete inte är det primära, exempelvis pensionärer eller personer
med missbruksproblematik, kan till en början känna sig främmande om stöd- och
försörjningsenheten byter förvaltning. Ett exempel på detta kan vara att en pensionär
som inte ska komma i egen försörjning med hjälp av arbete ska gå till en
arbetsmarknadsenhet för att få ekonomiskt bistånd.
Lokaler och verksamhetssystem

Det är viktigt att ha förståelse för och ta hänsyn till att lokaler måste säkerställa en
god arbetsmiljö för medarbetarna samt trygghet och säkerhet för brukarna.
Exempelvis att socialsekreterare bör ha rum med larm och flyktväg om hotfulla
situationer skulle uppstå.
Verksamheten bedöms även ha behov av en reception med sluss alternativt låsta
dörrar samt att receptionens ytterdörr är möjlig att låsa vid hot om våld.
Barnfamiljer är vanligt förekommande hos enheten vilket gör att lokalerna bör vara
anpassade med exempelvis lekrum/leksaker samt skötbord.
Det upplevs också mycket viktigt att säkerställa att verksamheten vid en
organisationsförändring fortsatt har tillgång till de system, såsom SSBTEK, KIR
samt om personer är registrerade hos skatteverket, på samma sätt som medarbetarna
har idag.
En fördel med sammanslagningen skulle vara om det går att koppla samman
arbetscoacher och socialsekreterare i verksamhetssystemet så att det går enkelt att
följa klienten och dennes planering. Det är också viktigt att ta hänsyn till att
systemsupport fungerar. Idag finns en väl insatt utvecklingsledare som är med och
driver utvecklingsfrågor i systemet. Exempelvis utveckling mot AI-robot.
Förslag från medarbetare

Vid workshop framkom från medarbetare förslag att, om beslut fattas att inte
sammanföra föreslagna enheter, flytta halva arbetsstyrkan hos stöd- och
försörjningsenheten till enheten som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. Detta för
att sedan utvärdera vad effekterna blir av att medarbetarna från de olika enheterna
sitter närmare varandra.
Stöd- och försörjningsenheten skulle då fortsatt tillhöra socialförvaltningen och kan
på så sätt bibehålla samverkan med IFO:s övriga enheter, fortsättningsvis nyttja
nuvarande lokaler och verksamhetssystem samt bibehålla nuvarande beslutsprocess.
En nackdel om gruppen delas enligt angiven idé är dock att det finns risk att
arbetsgruppen utvecklar kulturella skillnader och mister det kollegiala stödet och
närheten inom enheten.
Bedömning

Socialförvaltningen ser både möjligheter och utmaningar med en förändrad
organisation gällande stöd- och försörjningsenheten.
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För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan mer samordnade
insatser och arbetssätt vara avgörande för att komma till egen försörjning.
Socialförvaltningen bedömer dock att behovet varierar för olika grupper, något som
bekräftas i kontaktat med brukare.
Inom Region Gotland finns andra goda exempel där förvaltningar utvecklat sätt att
samverka för att möta brukare i samverkan. Ett exempel är socialförvaltningens
beroendeenhet som jobbar integrerat med psykiatriska kliniken inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Socialförvaltningen ser att det finns möjlighet att även här utveckla samverkan i linje
med det förslag som kommit från medarbetare inom verksamheten.
Vid socialförvaltningens genomgång framkommer att ett genomförande av
arbetsmarknadsutredningens förslag till viss del skulle ge goda effekter men det
riskerar även att skapa nya gränser för de som även fortsatt skulle behöva
socialtjänstens insatser.
Här vill socialförvaltningen särskilt lyfta fram barnperspektivet där dagens
organisation har många fördelar för familjer som har behov som tillgodoses från fler
delar av socialtjänsten och dess insatser.
Utifrån det som framkommit vid workshops med medarbetare, intervjuer med
brukare samt omvärldsbevakning så blir socialförvaltningens sammanfattande
bedömning att de intentioner som anges i förslaget kring sammanförande av
verksamheter mer ändamålsenligt kan tillgodoses genom att förvaltningarna utvecklar
samverkansformer både gällande arbetssätt och samlokalisering.
Dessa samverkansformer bör även inkludera andra parter som är viktiga för
individens möjlighet till egen försörjning.
Utvecklade arbetssätt i syfte att i samverkan öka individers möjlighet till egen
försörjning kommer på sikt ge positiva ekonomiska effekter.
Genom att vara kvar i nuvarande organisation så säkras även medarbetares
arbetsmiljö i socialtjänstens befintliga lokaler där även en ny reception byggs för att
ytterligare ge trygghet både till medarbetare och brukare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Yttrande, daterat 2022-02-21.
Rapport RS 2021/113. Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar 2021-04-06
Tjänsteskrivelse RS 2021/113. Arbetsmarknadsutredning 2021-04-22.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Mari Bergström, enhetschef stöd- och försörjningsenheten
Emilie Jensen, controller individ- och familjeomsorgen
Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Socialnämnden ställer sig bakom yttrandet som svar på remissen och
lämnar det som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I november 2020 formulerade Region Gotlands regionstyrelseförvaltning ett
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar för en sammanhållen
regional arbetsmarknadspolitik. I utredningen förslås ett antal förändringar,
bland annat att sammanföra de verksamheter som har kostnader för
arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form av
arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser.
Utredningens förslag är att överföra stöd- och försörjningsenheten från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att möta
behovet av en samlad organisation kring de olika delarna inom
arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning bedöms också vara mer
kostnadseffektiv då ekonomiska resurser kan läggas på konkreta satsningar för
målgruppen.
Socialtjänsten ser både möjligheter och utmaningar med en förändrad
organisation gällande stöd- och försörjningsenheten. Något som grundar sig i
input från brukare, de tre workshops som individ- och familjeomsorgens
controller och verksamhetsutvecklare hållit för avdelningens medarbetare samt
enkäter som skickats ut till tjugo andra kommuner i landet.
För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan mer
samordnade insatser och arbetssätt vara avgörande. Socialtjänsten bedömer
dock att effekten varierar för olika grupper.
Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att de intentioner och
åsyftade effekter som anges i arbetsmarknadsutredningens förslag, genom
sammanförande av verksamheter, mer ändamålsenligt kan tillgodoses genom
att de båda förvaltningarna utvecklar samverkansformer både gällande
arbetssätt och samlokalisering.
Bedömning

Socialförvaltningen ser både möjligheter och utmaningar med en förändrad
organisation gällande stöd- och försörjningsenheten.
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För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan mer
samordnade insatser och arbetssätt vara avgörande för att komma till egen
försörjning. Socialförvaltningen bedömer dock att behovet varierar för olika
grupper, något som bekräftas i kontaktat med brukare.
Inom Region Gotland finns andra goda exempel där förvaltningar utvecklat
sätt att samverka för att möta brukare i samverkan. Ett exempel är
socialförvaltningens beroendeenhet som jobbar integrerat med psykiatriska
kliniken inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Socialförvaltningen ser att det
finns möjlighet att även här utveckla samverkan i linje med det förslag som
kommit från medarbetare inom verksamheten.
Vid socialförvaltningens genomgång framkommer att ett genomförande av
arbetsmarknadsutredningens förslag till viss del skulle ge goda effekter men det
riskerar även att skapa nya gränser för de som även fortsatt skulle behöva
socialtjänstens insatser. Här vill socialförvaltningen särskilt lyfta fram
barnperspektivet där dagens organisation har många fördelar för familjer som
har behov som tillgodoses från fler delar av socialtjänsten och dess insatser.
Utifrån det som framkommit vid workshops med medarbetare, intervjuer med
brukare samt omvärldsbevakning så blir socialförvaltningens sammanfattande
bedömning att de intentioner som anges i förslaget kring sammanförande av
verksamheter mer ändamålsenligt kan tillgodoses genom att förvaltningarna
utvecklar samverkansformer både gällande arbetssätt och
samlokalisering. Dessa samverkansformer bör även inkludera andra parter som
är viktiga för individens möjlighet till egen försörjning.
Utvecklade arbetssätt i syfte att i samverkan öka individers möjlighet till egen
försörjning kommer på sikt ge positiva ekonomiska effekter. Genom att vara
kvar i nuvarande organisation så säkras även medarbetares arbetsmiljö i
socialtjänstens befintliga lokaler där även en ny reception byggs för att
ytterligare ge trygghet både till medarbetare och brukare.
Ärendets behandling under mötet

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

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Yttrande, daterat 2022-02-21.
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Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-15

Rapport RS 2021/113. Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar 202104-06
Tjänsteskrivelse RS 2021/113. Arbetsmarknadsutredning 2021-04-22.
Skickas till

Regionstyrelsen
Mari Bergström, enhetschef stöd- och försörjningsenheten
Emilie Jensen, controller individ- och familjeomsorgen
Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Ulrika Holm och Mia Stuhre

Ärende RS 2022/379
Datum 22 april 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

Utökat uppdrag för Almedalsveckan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelseförvaltningens budget förstärks med 1 mnkr med
anledning av utökat uppdrag för Almedalsveckan, från och med 2023.

Sammanfattning

I februari 2021 beslutade regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen ett
nytt uppdrag kopplat till Almedalsveckan utifrån den genomlysning som
gjordes hösten 2020. Det utökade uppdraget lyder (RS 2020/1980):
• Region Gotland blir arrangör av det som äger rum i det geografiskt
avgränsade området i anslutning till Almedalen från och med 2022, i syfte att
stärka Almedalsveckans roll som en plats för politiska och demokratiska
möten.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att driva och hålla samman det
operativa arbetet för det som äger rum i det geografiskt avgränsade området i
anslutning till Almedalen samt att fortsätta arbetet med Region Gotlands
värdskap.
Genomgripande förändringar beslutades ifjol rörande Almedalsveckans
styrning och upplägg. Med detta följer utökat uppdrag till
regionsstyrelseförvaltningen.
Sedan årsskiftet har en intern omorganisation av den funktion som är ansvarig
för att driva arbetet med Almedalsveckan gjorts. Projektorganisationen är
avvecklad. En ny enhet, Almedalskontoret, har bildats inom
kommunikationsavdelningen och rollen som verksamhetsledare har inrättats
för att tydliggöra roll och ansvar.
Den nya enheten Almedalskontoret har kvar den tidigare uppgiften att arbeta
med Almedalsveckans värdskap. I värdskapet ingår bland annat att
sammanställa och kvalitetssäkra det officiella programmet, att vara en
sammanhållande kontaktpunkt för veckan som helhet och svara för
kommunikation internt och externt. I enhetens uppgift ingår också att
koordinera alla de funktioner inom Region Gotlands organisation som behövs
för att möjliggöra Almedalsveckan, exempelvis markupplåtelse, trafikreglering,
säkerhet och beredskap. Här ingår även samverkan med externa intressenter på
Gotland.
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Ärende RS 2022/379
Sida 2 (3)

Almedalskontoret ska, förutom att även som tidigare hantera värdskapet, från
årsskiftet även utgöra ett kansli för det nya Almedalsrådet, under
regionstyrelsen. I uppdraget ingår även att koordinera och planera möten med
det nya programrådet, som består av representanter från riksdagspartiernas
partiledning och Almedalsrådet.
Almedalskontoret ska också hålla ihop det som händer i parken i Almedalen
inom ramen för det som Region Gotland är arrangör av. Det innebär att
planera och realisera ett innehåll av god kvalitet, som understryker veckans
kärna och som fungerar tillsammans med de politiska partiernas program i
parken. Planering, framtagning av underlag, avstämning med Almedalsrådet,
tillståndsansökan, upphandling av teknik, scen och övriga tjänster för
genomförande (säkerhet och tillgänglighet för att nämna några) samt vara
kontaktperson före, under och efter Almedalsveckans genomförande för de
aktörer som medverkar i programmet. I detta uppdrag ligger även ansvaret att
program för invigning och avslutning i dialog med Almedalsrådet.
Enligt underlaget till det beslut som togs av RS i februari 2021 framgår det att
det är viktigt att alla organisationer oavsett resurser/storlek som uppfyller
kriterierna för att medverka, bereds möjlighet att så göra. Möjligheten att
medverka som medarrangör i parken bör finnas för så många organisationer
som möjligt, oavsett hur resursstarka de är.
I enlighet med det beslut som togs av regionstyrelsen (RS 2021/536) har
gemensam projektbudget inrättas från och med 2022. I denna gemensamma
budget för Almedalsveckan ingår samtliga intäkter och kostnader och är
beräknad på det resultat som den senast genomförda Almedalsveckan på plats
2019 i Visby genererade. Denna intäktsbaserade budget ska täcka de kostnader
som tidigare togs av teknikförvaltningen, och inkluderar bland annat de
säkerhetsåtgärder som identifieras i samråd med polisen. Här ingår bland annat
avspärrningsfundament, säkerhetsvakter och bommar för in- och utpassering.
I kostnaderna ingår också första hjälpen, ambulansförstärkning samt tjänster
som bidrar till besökarnas upplevelse, exempelvis extra sophantering, fler
offentliga toaletter, avfallsstationer och blomdekorationer.
Sedan en fysisk Almedalsvecka genomfördes senast har en hel del förändringar
skett som kommer att påverka intäkterna för både markupplåtelse och
programansökan. Almedalsveckan är från och med 2022 fem dagar och
marktaxan för mindre ytor har sänkts. Detta kan innebära ett ekonomiskt
bortfall på minst 400 tkr. Utöver detta har beslut tagits att inrätta fler
kostnadsnivåer för ansökan till det officiella programmet. Hur detta påverkar
intäkterna är än så länge oklart.
Almedalsveckan har också sedan länge flaggat för behovet av en
kommunikationsresurs. Almedalsveckans roll som den enda demokratiska
mötesplatsen i Sverige för samhällsfrågor har under senaste åren utmanats
genom olika initiativ på lokal och regional nivå. Detta bidrar till uppfattningen
att Region Gotland måste vara proaktiv i sin kommunikation och sitt agerande
för att inte tappa fart och eventuellt sin plats som den viktigaste nationella
arenan för demokratiska samtal.
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Bedömningen är att det nya uppdraget innebär att det nyetablerade
Almedalskontoret behöver utöka sin fasta personalstyrka så väl som de
ekonomiska resurserna för att köpa tjänster som kommer med arrangörskapet
för det som händer i parken i Almedalen. Dagens bemanning och ekonomi är
dimensionerad utifrån det tidigare uppdraget som värd för Almedalsveckan
och koordinator för det officiella programmet. Bedömningen är att nuvarande
budget för Almedalskontorets arbete, inklusive den förändring som gjordes
tidigare, inte kommer att kunna täcka de nya kostnader som uppstår.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
Handläggare Karin Bill

Ärende RS 2022/388
Datum 22 april 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

Hansedagarna 2025 – Förslag till budget 2023 och
information om ekonomisk planering 2024-2026
Förslag till Regionstyrelsen för beslut i Regionfullmäktige

Budget för Hansedagarna om 916 071 kr år 2023 godkänns samt information
mottagen om ekonomisk planering för budget om högst 11 350 000 kr 20232026.
Sammanfattning

Förslaget omfattar budget för personal- och aktivitetskostnader som värdstad
för arrangemanget Hansedagarna i Visby 2025. Budget för genomförandet inkl.
utvärdering och avetablering avser 2023-2026.
De ekonomiska ramarna utgörs av Regionstyrelsens beslut om genomförande
av arrangemanget med fastställd budget om 11 350 000.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att förslag till budget för 2023 och
ekonomisk planering för 2024-2026 är avstämt och i enlighet med uppsatta
kriterier och riktlinjer för värdskapet, och är i paritet med andra likvärdiga
evenemang sett till utformning och storlek.
Budget 2023

Den totala budgeten för evenemanget fördelas på år 2023-2026, där 2023
rymmer uppstart av projektkontor i form av Projektledare och Event-och
marknadsansvarig. Dessutom initiala kostnader för genomförande som
uppstart av bland annat kommunikation och marknadsföring.
Personalkostnader

Total kostnad
716 071

Aktivitet
Totalt

200 000
916 071
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Ekonomisk planering 2024-2026

Personal
Aktivitet
Totalt

2023
716 071
200 000
916 071

2024
1 860 361
629 000
2 489 361

2025
2 621 803
4 988 801
7 610 604

2026
233 964
100 000
333 964

Totalt
11 350 000

Intäkter, medfinansiering och partnerskap

Regionstyrelseförvaltningen har haft som ambition att hålla kostnaderna nere
genom att det gotländska näringslivet och andra organisationer bidrar till
genomförandet i form av partnerskap och medfinansiering. Att få utfäst
deltagande och åtagande från näringslivet nu, flera år innan genomförandet, är
dock svårt och det är vår bedömning att det är ett arbete som först kan starta
när en Projektledare är tillsatt och ett tema för evenemanget är fastställt.
Uppskattade deltagarintäkter
Aktivitet
Hansemarknad
Hansefest
Annonsförsäljning
UngHansan
Kulturgrupper
Totalt

Antal
1800
10
100

Intäkt
614 000
200
10 000
1000

Totalt
614 000
360 000
100 000
100 000
240 000
1 414 000

Partnerintäkter
Regionstyrelseförvaltningen har definierat tre möjliga partnerslösningar som
kan bidra till att den totala budgeten reduceras.
•

Monetärt partnerskap
En affärsöverenskommelse där partnerrättigheterna står i paritet till
partnerbeloppet. Den eller dessa skall gå i linje med evenemangets tema.

•

Partnerskap av programpunkt
Finansiering av aktivitet, delar eller hela genomförandet, mot
sponsorrättigheter.

•

Barter
Varor, avgifter eller tjänster som byts mot partnerrättigheter.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Lena Larsen, ekonomichef

Ärende RS 2022/95
Datum 22 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Genomlysning av Räddningstjänstens ekonomi
och bemanning
Förlag till beslut

Godkänner analysrapporten.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att återrapportera en
genomlysning av ekonomi och bemanning (för räddningstjänsten) till
budgetberedningen 2022. (RS 2021-10-27, § 297)
En analys av budgetram och förhållanden mellan personalkostnader och övriga
kostnader beskrivs i rapporten. Räddningstjänstens beredskap styrs av
handlingsprogrammet.
Budgetramen har inte förändrats speciellt mycket under åren 2016 -2021.
Mellan 2016 och 2021 har ramen ökat med 1 090 tkr, dvs en ökning med 2%.
På grund av att personalkostnaderna tagit större andel av den totala budgeten
har övriga kostnader budgeterats lågt. Mellan åren 2017-2021 har utfallet varit
mellan 32-34% av den totala budgetramen. 2021 uppgick budgeterade övriga
kostnader till 24% av budgetramen. Detta har medfört att utfallet för övriga
kostnader har överstigit budget.
Övertidsuttaget inom räddningstjänsten är stort. Det har varit betydligt större
under pandemin. Men det finns möjligheter att minska övertidsuttaget då all
övertid inte kan kopplas till sjukdom eller semester.
En viss övertalighet/överanställning är nödvändig vad det gäller tjänstgörande
brandmän eftersom Gotland måste klara beredskapen utan hjälp av
angränsande kommuner. I dagsläget ter sig bemanningen av utryckande
personal i lägsta laget.
Det finns frågetecken om verksamhetens ”overhead” är rätt anpassad till
Gotlands storlek och förutsättningar.
Räddningstjänstens självfinansieringsgrad borde kunna höjas genom ökade
intäkter, exempelvis genom fler tillsyner som även förbättrar brandskyddet i
samhället.
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1 Sammanfattning
En analys av budgetram och förhållanden mellan personalkostnader och övriga kostnader
beskrivs i denna rapport mestadels i tabellformat. I nedanstående redovisning tas inte hänsyn till numerär eller beredskap Det beskrivs i räddningstjänstens handlingsprogram. En
kort sammanfattning av siffrorna sker i text nedan.
Budgetramen inte har förändrats speciellt mycket under åren 2016 -2021. Mellan 2016 och
2021 har en ökning av ramen varit 1 090 tkr. 2016 och 2020 års budgetramar i kronor var
ungefär lika.
Budgeterade personalkostnader har mellan 2016-2021 ökat med 7 787 tkr. Utfallet för personalkostnaderna har överskridit budgeterad nivå sedan 2015.
På grund av att personalkostnaderna tagit större andel av den totala budgeten har övriga
kostnader budgeterats lågt. Mellan åren 2017-2021 har utfallet varit mellan 32-34% av den
totala budgetramen. 2021 uppgick budgeterade övriga kostnader till 24 % av budgetramen.
Det har medfört att utfallet för övriga kostnader har överstigit budget. Differensen mellan
budgeterade övriga kostnader och utfall övriga kostnader var som störst år 2021 och det
uppgick till -5 363. 2016 var differensen mellan budget och utfall -3 856 tkr.
Sammantaget är det inte helt okomplicerat att göra en analys då det har varit olika nämnder
och olika handlingsprogram med skilda ambitionsnivåer under denna tidsperiod. Dock
finns ett behov att justera budget efter handlingsprogrammet som styr beredskapsnivån för
räddningstjänsten på Region Gotland.

2 Historisk utveckling av ekonomi inom räddningstjänsten
2.1

Budget ram 2016-2021

Budgetramens utveckling mellan 2016-2021. Eftersom 2016 var det senaste året räddningstjänsten hade en ekonomi i balans kommer siffrorna att utgå från just 2016.

Ärendenr RS RS 2022/95 Datum 2022-04-19

I tabellen nedan visas budgetramen och dess utveckling mellan åren 2016-2021. Att notera i
denna är att ramen 2016 är ungefär av samma storlek som år 2020.
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2.2

Budgetram

% förändring
54 394
55 011
53 609
52 148
54 493
55 484

Utfall per år
3,4%
1,1%
-2,5%
-2,7%
4,5%
1,8%

355
-2 933
-2 689
-2 360
-4 718
-6 537

Budgeterade kostnader och utfall kostnader 2016-2021

I tabellen nedan visas budgeterade totala kostnader, utfallet kostnader samt resultatet. Värt
att påpeka är att det inte är lika med varje års resultat eftersom räddningstjänsten har en
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viss del av intäkter som faktureras som exempelvis onödiga automatlarm och utförda tillsyner. Dessa har varierat under åren. Intäkterna budgeterades 2019 till 1 313 tkr, 2020 till
6 096 tkr och 2021 till 4 028 tkr. Intäkterna påverkar också hur stora kostnader som kan
budgeteras.

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2.3

Budgeterade kostnader
Utfall kostnader
56 799
62 161
57 414
60 299
55 960
60 200
53 461
56 840
60 589
63 147
59 515
66 523

Utfall
-5 362
-2 885
-4 240
-3 379
-2 558
-7 008

Personalkostnader 2016-2021

Nedan redovisas hur stor andelen personalkostnader är av budgetramen. Vad det gäller utfallet av personalkostnader var det i balans senast 2015 och negativt mellan 2016-2021.
Tydligt är att personalkostnaderna blir en större del av den totala ramen vilket medför att
utrymmet för övriga kostnader blir mindre.
I tabellen nedan redovisar hur stor del av budgetramen som budgeterat på personalkostnader.
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgeterade perso- Personalkostnader av Utfall av personalBudgetram nalkostnader
budget i %
kostnader
54 394
38 470
71%
-1 506
55 011
39 482
72%
-2 794
53 609
40 816
76%
-2 078
52 148
38 348
74%
-1 967
54 493
44 230
81%
-643
55 484
46 257
83%
-1 645

Ärendenr RS RS 2022/95 Datum 2022-04-19

Tabellen nedan visar utfallet av personalkostnader i förhållande till budgetramen
Utfall personalBudgeterade personal- Personalkostnader utfall av
År Budgetram kostnader
kostnader
budget %
2016
54 394
39 976
38 470
73%
2017
55 011
42 276
39 482
77%
2018
53 609
42 894
40 816
80%
2019
52 148
40 315
38 348
77%
2020
54 493
44 873
44 230
82%
2021
55 484
47 902
46 257
86%
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Övriga kostnader

I tabellen nedan redovisas övriga kostnader i förhållande till budgetramen

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgetram
54 394
55 011
53 609
52 148
54 493
55 484

Budgeterade kostnader exkl Övriga kostnader av
personalkostnader
budget i %
56 799
34%
57 414
33%
55 960
28%
53 461
29%
60 589
30%
59 515
24%

Nedanstående tabell visar utfallet övriga kostnader i förhållande till budget för övriga kostnader. Tabellen visar att utfallet för övriga kostnader har varit ungefär lika stort i procent
och i kronor mellan åren 2017-2021.

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2.5

Budgetram
54 394
55 011
53 609
52 148
54 493
55 484

Budgeterade övriga Utfall övriga kostnakostnader exkl per- der exkl personalsonalkostnader
kostnader
18 329
22 185
17 932
18 023
15 144
17 306
15 113
16 525
16 359
18 274
13 258
18 621

Utfall
-3 856
-91
-2 162
-1 412
-1 915
-5 363

Utfall Övriga kostnader i %
41%
33%
32%
32%
34%
34%

Bemanning

På Region Gotland har rekrytering av RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap)
fungerat bra förutom i Slite där ett rekryteringsarbete gjorts i omgångar. Det medför att
brandstationen i Slite bemannas till viss del av heltidspersonal från Visby. Dessutom rycker
Rib personal ut på larm från Fårösund i Slites område när förstärkning behövs. Den enskilt
största posten som påverkar resultatet negativ är att Slite till viss del bemannas av heltidsanställd personal.

Ärendenr RS RS 2022/95 Datum 2022-04-19

Övertidsuttaget inom räddningstjänsten är stort. Det har varit särskilt under pandemin. En
orsak är de regler som har gällt vid misstänkt smitta, smitta i familjen och eventuell påverkan på lungorna efter egen sjukdom. Dock finnas det möjligheter att minska övertidsuttaget då all övertid inte kan kopplas till sjukdom eller semester.
En viss övertalighet/överanställning är nödvändig vad det gäller tjänstgörande brandmän
eftersom Gotland måste klara beredskapen utan hjälp av angränsande kommuner. I dagsläget ter sig bemanningen av utryckande personal i lägsta laget.
Det finns frågetecken om att verksamhetens ”overhead” är rätt anpassad till Gotlands storlek och förutsättningar.
Räddningstjänstens självfinansieringsgrad borde kunna höjas genom ökade intäkter, exempelvis genom fler tillsyner vilket även förbättrar brandskyddet i samhället.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Genomlysning av
Räddningstjänsten

Det finns inget lagkrav på att räddningstjänsten ska ha vattendykare i tjänst dock har Region Gotland den ambitionsnivån. Det är beskrivet i handlingsprogrammet för räddningstjänsten. Detta påverkar dock inte antalet anställda då kompetensen finns inom ordinarie
personal.
2.6

Avskrivningstider

Ärendenr RS RS 2022/95 Datum 2022-04-19

En kortare analys av avskrivningstider har genomförts. Det kan konstateras att avskrivningstiderna för tunga fordon är för lång. Idag är avskrivningstiden 25 år vilket inte är försvarbart då dessa fordon idag har så mycket teknik som inte håller den långa avskrivningstiden och därmed inte har ett ekonomiskt värde så länge. Rådet är att korta ner avskrivningstiden till 20 år när det gäller nyanskaffning av denna fordonstyp. Detta kommer medföra en
dyrare kapitalkostnad. Avskrivningstiden ändrades 2018 från 20 år till 25 år.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
Handläggare Anders Granvald

Ärende RS 2022/627
Datum 22 april 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Styrning och ledning av IT
Förslag till beslut

•

Informationen rörande styrning och ledning av IT inom Region
Gotland tas emot.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
budgetavstämningen i oktober med en fördjupad beskrivning av resursoch utvecklingsbehov avseende förbättrad styrning och ledning av IT

Sammanfattning

Styrning och ledning av IT innehåller allt från förmågor, tjänster och processer
till drift, teknik och anskaffning/inköp mm. En komplex materia som syftar till
att driva och styra men också stötta förvaltningarna i det nödvändiga
digitaliseringsarbetet som bl.a. tar sin utgångspunkt i vår gemensamma
digitaliseringsstrategi.
Även om vi inom Regionen kommit en bit på väg så upplevs det ändå finnas
brister i arbetssätt och genomförandeförmåga, parallellt med att de olika
förvaltningarna tydligt uppvisar en differentierad IT mognad vilket påverkar
genomförandeförmågan och möjligheten till effekthemtagning.
För att få en extern syn på hur Regionen hanterar IT styrningen, få lite
referenser från andra kommuner och regioner, så har KPMG på uppdrag av
regiondirektören och digitaliseringsdirektören, genomfört en analys av IT
styrningen inom Region Gotland.
Slutsatserna i rapporten visar på att det finns bred spridning inom de olika
förvaltningarna vad gäller IT mognad, att inte alla förutsättningar riktigt finns
på plats för att kunna efterleva den beslutade digitaliseringsstrategin och att
korrigeringar och förändringar behövs för en fortsatt framgångsrik
digitalisering inom Region Gotland.
Bedömning

Att digitaliseringen är en viktig del i den omställning som kommer att krävas
för att möta de demografiska- och kompetensutmaningar regionen står i och
inför, råder det ingen tvekan om.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/627
Sida 2 (3)

Under de senaste åren har arbetet med att digitalisera Region Gotland fått ett
annat fokus och innebörd än tidigare. Satsningar på en regiongemensam resurs
för att på egen hand utveckla stöd och tjänster, för internt bruk, men även för
medborgarna, har burit frukt. Exempelvis med interna och externa e-tjänster
som ökar regionens tillgänglighet, ökar kvaliteten i kommunikation och
beslutsfattande. Interna lösningar för att automatisera arbetsflöden och
processer bidrar på ett tydligt sätt till effektiviseringar där större volymer av
ärenden kan hanteras med samma eller mindre antal medarbetare.
Parallellt har en digitaliseringsstrategi tagits fram och beslutats i
Regionfullmäktige, samt att förvaltningarna årligen tar fram sina
digitaliseringsplaner. Men upplevelsen är ändå den, att digitaliseringen inte är
helt enkel att genomföra och att behov, förmåga och förutsättningar är väldigt
olika i förvaltningarna.
Mot den bakgrunden har det resonerats om hur vi får fart på digitaliseringen
inom Region Gotland och vad vi skulle behöva förändra och utveckla för att
öka genomförandetakten.
En hel del uppfattningar finns och har funnits om orsakerna, så i början av året
fattade regiondirektör och digitaliseringsdirektör ett beslut att ta in externa
konsulter för att utifrån belysa IT styrningen primärt med fokus på tre
områden;
1. Organisation och styrning,
2. Förmågor, tjänster och processer,
3. Drift och teknik
I mars gavs uppdraget till KPMG och en slutrapport finns nu framme.
I sin slutrapport framhåller KPMG 6 huvudpunkter;
1. I flera förvaltningar finns inte digitaliseringsfrågorna på ledningens
bord utan hanteras lite styvmoderligt längre ner i organisationen, vilket
leder till att frågor om systemförvaltning, informationssäkerhet och
GDPR aldrig har ledningens uppmärksamhet
2. Det finns en obalans i IT mognad mellan de olika förvaltningarna.
Utan en fungerande förvaltning av dagens system kommer man inte
kunna ta nästa steg i sin digitalisering eller möta upp den
digitaliseringsstrategi som antagits av fullmäktige.
3. Det finns ett gap mellan verksamhetsutvecklingen i förvaltningarna
och tekniksidan inom Regionen. Både vad gäller objektsförvaltningen
och den digitala utvecklingen. Gapet består av processbrister men även
kompetens.
4. Det saknas kompetens och resurser i förvaltningarna för att uppfatta
behoven och kunna omvandla dem till tekniska lösningar och
beställningar till leverantörer och den interna IT organisationen.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/627
Sida 3 (3)

5. Resurser behöver tillskjutas inom digital utveckling för att kunna ge
det stöd till förvaltningarna som behövs för att fullt ut lyckas med
digitaliseringen.
6. Förvaltningarna behöver etablera strukturerade processer för
verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del i
processen.
I rapporten konstaterar man att förvaltningarna över tid haft olika
förutsättningar för sitt digitaliseringsarbete och att det finns en stor skillnad i
digital mognad. Inom exempelvis HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) har
digitaliseringsfrågorna, liksom förvaltningsarbetet, fått stå tillbaka på grund av
resursbrist, vilket skapat en akut situation som behöver lösas för att kunna
driva en fortsatt digitalisering. Att sedan HSF har 10 gånger fler system /
applikationer än de flesta förvaltningar, bidrar enbart till komplexiteten.
Som ett bra exempel att ta efter, framhålls SOF (socialförvaltningen) som
under många år har haft en strukturerad plan för sitt
verksamhetsutvecklingsarbete. Hela processen är en integrerad och självklar del
av SOFs årshjul och digitaliseringen har på så sätt en tydlig och välbekant plats
i förvaltningens årsplanering och genomförande.
Man konstaterar även att man inom den gemensamma
Digitaliseringsavdelningen behöver kompetensväxla för att kunna ge
förvaltningarna det stöd man måste ha för att komma vidare i arbetet.
Regionen har här ett problem som måste lösas och föreslår därför att
Regionstyrelseförvaltningen uppdras att ta fram en fördjupad beskrivning av
resurs- och utvecklingsbehov avseende förbättrad styrning och ledning av IT.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning
Uppdraget

KPMG har fått i uppdrag att kartlägga nuvarande IT-styrning i Region Gotland för att presentera åtgärder för en mer effektiv styrning som
bidrar till att strategier och mål uppnås i högre grad. IT-styrning handlar om att skapa ordning och reda i IT-organisationen samt tydliggöra
ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet. Olika funktioner behöver samverka och ha en löpande dialog så att olika kompetenser tas
tillvara och det finns en samsyn och förståelse mellan IT och verksamhet med tydliggjorda kravställningar vid utveckling, upphandling och
implementeringar.

Tekniktung men
resurstunn
organisation

I Region Gotland kan vi tydligt identifiera att organisationen är tekniktung men resurstunn. I organisationen har vi konstaterat ett tydligt
gap i samtliga IT-relaterade processer mellan digitaliseringsavdelningen och verksamheterna. Den digitala utvecklingen kräver förutom
ett aktivt och systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, även ett utvecklat arbete med objektsförvaltning, d v s grunden i
utvecklingen är ordning och reda och kontroll i befintliga system och digitala processer. I de förvaltningar där vi noterar en tydlig
rollfördelning och ansvar för objektsägarskapet och objektsförvaltningen är också den digitala mognaden generellt högre och
utvecklingstakten hög. I de förvaltningar där arbetet med objektsförvaltningen haltar eller helt saknar resurser/utpekat ansvar för
uppdraget, eller där uppdraget sker med ”fel” kompetens, är också den digitala utvecklingstakten låg.

Bygg igen gapet
mellan ITverksamheten och
förvaltningarna

Då IT/teknik och förvaltningarnas verksamhetskunskap är vitt skilda världar kan inte gapet i processen täppas igen enbart av ökad dialog
och gemensamma processer. Detta är också viktigt, men för Region Gotlands del saknas idag kompetenser och resurser som klarar av
uppdraget och rollen att kunna uppfatta behoven i verksamheterna och omvandla det till tekniska lösningar och beställningar till
leverantörer och intern IT organisation.
För att ”bygga igen” gapet krävs resurssättning mellan den mer tekniskt orienterade IT- verksamheten och regionens förvaltningar.
Denna förstärkta organisatoriska del får även delvis ett nytt uppdrag som behöver tydliggöras avseende stöd i digital utveckling,
projektledning, anskaffning och objektsförvaltning. Denna organisatoriska del behöver vara aktiv och framåtlutad och förstå både
verksamhetens behov och uttryck samtidigt som man ska kunna göra korrekta beställningar hos den tekniska sidan.

Resurser för
förändring

Resurser för en sådan förändring föreslår vi tas genom att digitaliseringsavdelningen gör en förskjutning och antar en sourcingstrategi
som tillåter en minskning av fokus och antal anställda på tekniksidan. Kritiskt för att få den nya organisationen att fungera med full effekt
är att förvaltningarna också tillser att resurser och processer finns för verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del i
processen. På så vis blir det naturligt att koppla in den centrala enheten i tidiga skeden där dessa kan möta upp förvaltningarnas behov
över tid .
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1. Bakgrund & Syfte
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Bakgrund och syfte
Bakgrund

Syfte

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den stödjer
kärnverksamheten och skapar värde i organisationen. För att en effektivitet i ITleveransen ska finnas behövs vissa grundläggande principer finnas på plats. IT-styrning
handlar om att skapa ordning och reda i IT-organisationen samt tydliggöra
ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet. Olika funktioner behöver samverka och ha
en löpande dialog så att olika kompetenser tas tillvara och det finns en samsyn och
förståelse mellan IT och verksamhet med tydliggjorda kravställningar vid utveckling,
upphandling och implementeringar.

KPMG ska utifrån en kartläggning av nuvarande IT-styrning i Region Gotland presentera
förslag till organisation och åtgärder som bidrar till en mer effektiv och ändamålsenlig ITstyrning.

Dagens snabba teknikutveckling ställer allt högre krav på IT-verksamheter vilket medför
krav på en effektiv och ändamålsenlig IT-styrning. I Regionens nuvarande IT-styrning har
vissa hinder identifierats för att nå en full potential för att driva digitalisering, stödja
verksamheterna och hitta en tydligare struktur och ordning för de IT-komponenter som
utgör regionens IT-miljö.
Region Gotland har utifrån ovan bedömt att det finns behov att kartlägga nuvarande ITstyrning för att hitta åtgärder som leder till en effektivare och mer samordnad styrning.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

4

UKAST
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Metod
I uppdraget har vi har använt oss av KPMG:s väl beprövade IT-styrningsmodell (IT
Operating Model) i genomförande av uppdraget. Modellen avser att bidra till att ett
nuläge av IT-styrningen kan identifieras och kartläggas utifrån ett antal komponenter
som tillsammans utgör det som krävs för att IT-styrningen ska leda till en effektiv
utveckling och digital transformation i verksamheterna.
Nyttorealisering

Ramverket för KPMG:s IT-styrningsmodell utgörs av sex komponenter:

Förmågor, Tjänster &
Processer

 Förmågor, tjänster och processer
 Organisation och styrning
 Drift och teknik
 Anskaffning/Inköp
 Medarbetare och Kompetens

Medarbetare
& Kompetens

 Nyttorealisering

IT-styrningsmodell

Organisation &
Styrning

Utifrån uppdragets syfte har vi gemensamt med beställaren fastställt att kartläggningen
ska fokuseras till de tre delarna till höger i modellen.
1. Organisation och styrning,
2. Förmågor, tjänster och processer,
3. Drift och teknik.
Genomlysning av organisationen och dess funktion resulterar i ett nuläge. Utifrån
nuläget ger vi förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka IT-styrningen i regionen för
att stödja den utveckling som beslutats i regionens Digitaliseringsstrategi. I vissa delar
berörs även övriga komponenter då identifierade brister i dessa påverkar helheten och
hur organisationen förmår att leverera mot uppställda mål.

Anskaffning/Inköp

Drift & Teknik
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3. Nuläge &
Digital mognad
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Mognadsanalys
Digitaliseringsstrategin innebär en hög ambition och ligger på en nivå för arbete med digitalisering på en mycket hög mognadsnivå. Strategin ställer stora krav på att grunden i
digitalisering såsom ordning och reda och hög grad av kontroll och funktionalitet i befintliga system finns på plats. Vidare ställer digitaliseringsstrategin krav på att
verksamhetsutveckling bedrivs på ett sådant sätt i alla verksamheter att IT och digitalisering ”hakar på” som ett stöd för verksamhetsutvecklingen vilken förutsätts vara den drivande
faktorn i den digitala utvecklingen.
En sådan mognadsnivå finns endast inom en av regionens förvaltningar (Socialförvaltningen) varför digitaliseringsstrategin kan fungera som en motor och få effekt som styrande och
drivande i denna förvaltning.
I övriga förvaltningar är mognadsgraden inom såväl systematisk verksamhetsutveckling som organisering för ordning och reda (objektsförvaltning) relativt långt bort från
digitaliseringsstrategins ambitioner, vilket gör att styreffekten av strategin blir begränsad och i vissa fall obefintlig.

De svarta punkterna markerar vart i den digitala
utvecklingen som respektive förvaltning befinner sig.
Mognadsanalysen är viktig att ta hänsyn till vid
utformandet av plan för utveckling och respektive
förvaltnings strategi för digitalisering de kommande
åren. Varje förvaltning behöver ta steg mot nästa
punkt i mognadsskalan och det kan vara svårt att
”hoppa över” steg och sikta direkt mot
digitaliseringsstrategin.
Det viktigaste i digitaliseringsstrategin är att den för
samtliga förvaltningar pekar ut en riktning. Vissa
förvaltningar har dock flera steg kvar att arbeta med
ordning och reda, informationssäkerhet och
systematisering av sitt arbete med digitalisering
innan reella steg kan tas mot en högre
mognadsgrad.
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IT styrningens funktion i ett övergripande perspektiv
Region Gotland har en strukturorganisation som ser olika ut i olika förvaltningar när det gäller IT och digitalisering.
Bilden visar en samlad schematisk bild över hur strukturen för IT-styrningen i huvudsak ser ut. Observera att denna struktur inte är beskrivande för samtliga förvaltningar. För
närmare information om respektive förvaltnings organisation och nuläge, se Bilaga 1.
Verksamhetsutvecklingen spelar stor roll

Regionfullmäktige (RF)

Digitaliseringsstrategin och Objektsförvaltarmodellen anger en hög grad av
decentralisering där beslut om digitalisering av processer, anskaffning av nya
system och objektsförvaltning ligger på respektive förvaltning. Den
bakomliggande tanken är att digitalisering är en integrerad och stödjande del
för verksamhetsutvecklingen, vilket ligger i linje med vedertagna modeller för
en effektiv digitalisering och utveckling.
Detta får effekten att beroende på hur mogna förvaltningarna är i sitt
systematiska arbete med verksamhetsutveckling, desto högre grad av
digitalisering och desto snabbare takt i den digitala utvecklingen.

Regionstyrelsen (RS)

Nämnder

Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningar

Säkerhets/
informationssäkerhetschef

Digitaliseringsavdelning
IT-funktioner

Förvaltningschef

Objektsägare
Objektsförvaltare

Objektsförvaltningen är central

Kommunikationen och stödet brister

Den digitala utvecklingen kräver förutom ett aktivt och systematiskt arbete
med verksamhetsutveckling, även ett utvecklat arbete med objektsförvaltning,
d v s grunden i utvecklingen är ordning och reda och kontroll i befintliga
system och digitala processer. I de förvaltningar där vi noterar en tydlig
rollfördelning och ansvar för objektsägarskapet och objektsförvaltningen är
också den digitala mognaden generellt högre och utvecklingstakten hög. I de
förvaltningar där arbetet med objektsförvaltningen haltar eller helt saknar
resurser/utpekat ansvar för uppdraget, eller där uppdraget sker med ”fel”
kompetens, är också den digitala utvecklingstakten låg.

När förvaltningarna har en låg mognadsgrad inom IT saknas också ofta rätt kompetenser för
att arbeta såväl med verksamhetsutveckling, objektsförvaltning och IT-strategier. Detta
medför i sig att kommunikationen med digitaliseringsavdelningen blir bristande då man inte
”pratar samma språk”. I enlighet med sin tolkning av digitaliseringsstrategin inväntar
digitaliseringsavdelningen verksamheternas ”beställning” på vad som ska göras.
Verksamheterna å sin sida har inte kompetensen att genomföra beställningar på det sättet.
Det innebär att det endast blir det allra mest grundläggande som genomförs med stöd från
medarbetare inom IT-enheterna såsom infrastruktur, ”PC-på bordet” och
centrala/gemensamma system. Någon egentlig utveckling å verksamheternas vägnar sker
inte mer än i undantagsfall.
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Resurssättning
I kartläggningen har vi efterfrågat förvaltningarnas resurstillsättning i arbetet med verksamhetsutveckling,
objektsförvaltning och digitalisering. Det har visat sig problematiskt att återge på ett korrekt och rättvisande
sätt då funktioner som finns tillgängliga ofta har funktioner och roller vid sidan om eller i kombination med
andra uppdrag. Gränsdragningen blir därför otydlig och riskerar att bli missvisande då den tid som avsätts
kan variera över tid utifrån behov.
Genom statliga satsningar och nationella projekt har vissa förvaltningar kunnat tillsätta en organisation
tillfälligt som gett möjlighet att etablera verksamhetsutvecklingsprocesser för att ta sig an den digitala
utvecklingen, medan andra förvaltningar inte haft eller tagit sig samma möjligheter.

I vår kartläggning har vi identifierat ett antal roller i förvaltningarna:
 Verksamhetsutvecklare

 IT-stödjare

 IT-strateg

 Tekniker

 Objektsförvaltare

 Utredare

 Systemförvaltare/Systemadministratör

 GDPR/Informationssäkerhet

 IT-pedagog

De här rollerna finns inte inom samtliga förvaltningar och det varierar var man har sin tyngdpunkt.
Vissa förvaltningar har utpräglade och tydligt definierade roller och där ser vi att mognadsgraden är
högre. Andra förvaltningar har vissa av dessa roller integrerade som del av annan tjänst, dessa
förvaltningar har ofta lägre mognadsgrad och roller är underordnade ordinarie tjänster och
uppgifter. Detta gäller främst roller inom objektsförvaltningsarbetet.
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UKAST

4. Översyn
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

11

Översyn utifrån delar av KPMG IT-styrningsmodell

1. Organisation
&
styrning

•

Vision och vägval

•

Strategiskt ledarskap

•

Ansvarsfördelning och roller

•

Process för beslutsfattande

•

Balansering av risk och smidighet

2. Förmågor,
tjänster &
processer

3. Drift & Teknik

•

Hantera leverans av lösningar
(prestanda, kostnad och kvalitet)

•

Övervaka och kontrollera

•

Säkerställa vidareutveckling,
nyutveckling och avveckling

Utvärdera tjänster och potentiellt värde

•

Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas

Samordna mellan tjänsteleverantörer
och lös problem

•

Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas

•

Ge råd om innovation och tekniska
möjligheter

•

Underlätta att matcha
organisationsbehov och
servicealternativ

•
•
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Organisation och styrning
Organisation och styrning av IT i svensk offentlig förvaltning består i huvudsak av följande
komponenter som behöver samverka och integreras med varandra:
Ledningens fokus
Ledningen behöver ha frågor kring IT och digitalisering på agendan som en självklar och integrerad
del av verksamhetsutvecklingen. IT och digitalisering är inte en separat fråga som kan hanteras
utanför ledningsgruppen.

1. Organisation
&
styrning

Process för beslutsfattande
Digitaliseringen behöver utgå från en systemteoretisk ansats där verksamhetsutvecklingen och
processutvecklingen drivs av kund/brukarnytta och där IT/Digitala verktyg är en av de stödjande
komponenterna för att få processerna att fungera.
Det kräver en metod för verksamhetsutveckling utifrån synsättet om en dragande process (leaninspirerat) där processen för hur idé blir till beslut och verkställighet behöver finnas integrerad i den
ordinarie organisationen och verksamhetsutvecklingen.
Balansering av risk och smidighet
Det krävs en system-/objektsförvaltningsmodell som är väl implementerad och synkroniserad med
hur den digitala utvecklingen är tänkt att bedrivas.
Ansvarsfördelning och roller
”Vem är det som kör egentligen?” För att lyckas med utveckling krävs tydliga ansvar och roller
genom hela organisationen. Det gäller både den förvaltningsinterna organisationen som
digitaliseringsavdelningen och länken däremellan. Hur ska dessa båda ”sidor” samverka för att vara
varandras motor i utvecklingen. Tydliga roller med ansvar är lika viktigt för objektsförvaltningen som
för utvecklingen av IT system och digitalisering. Båda är lika viktiga för att skapa en digital
verksamhetsutveckling.

•

Vision och vägval

•

Strategiskt ledarskap

•

Ansvarsfördelning och roller

•

Process för beslutsfattande

•

Balansering av risk och smidighet
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Iakttagelser
Ledningens fokus

Balansering av risk och smidighet

I flera av Regionens förvaltningar noterar vi att IT och digitaliseringsfrågorna ligger långt
ner i organisationen och inte finns på ledningens agenda. Vi noterar vidare att de
personer som finns i organisationen med uppdraget att arbeta med objektsförvaltning
och/eller IT-strategi ofta har ett chefsled mellan sig och förvaltningsledning vilket innebär
att ”det är svårt att få ledningens öra”. Observera att detta gäller även stödfunktion inom
informationssäkerhet och GDPR vilka också är verksamhetskritiska funktioner för att
lyckas med den digitala utvecklingen.

Vi noterar att det i flera förvaltningar saknas en aktiv objektsförvaltning. Detta får
dels konsekvenser när det gäller kontinuitet och funktionalitet, dels när det gäller
informationssäkerheten och inte minst när det gäller förmågan att utvecklas och
öka den digitala mognaden. Vi noterar särskilt att det inom vissa förvaltningar finns
objektsförvaltare utsedda så saknar de rätt kompetens och utbildning inom
objektsförvaltning varför vi snarare skulle benämna dessa roller som
objektsadministration.

Process för beslutsfattande

Ansvarsfördelning och roller

I de förvaltningar som har en hög mognadsgrad noterar vi att det i grunden finns ett väl
fungerande systematiskt arbete med verksamhetsutveckling samt att denna är nära
kopplad till den digitala utvecklingen. Man har alltså gjort den digitala utvecklingen till en
integrerad del av sin verksamhetsutveckling. I de förvaltningar med låg mognadsgrad ser
vi det omvända. Det saknas både resurser och metoder för en systematisk
verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas systematik att ta tillvara goda
idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen.

Vi noterar att det saknas tydlighet i ansvarsfördelning inom förvaltningarna och
mellan förvaltning och digitaliseringsavdelningen. Roller som objektsförvaltare och
IT-strateg på förvaltningarna är inte formulerade och lika mellan förvaltningarna och
det finns ingen kravspecifikation på vad dessa roller innebär och vilken kompetens
som krävs.

Det finns inte heller någon process för hur verksamhetsutveckling ska ske i vardagen
vilket gör att det inte heller finns någon process för beslutsfattande och prioritering av
digital utveckling. Avsaknaden av denna process gör i sin tur att det är svårt, näst intill
omöjligt, att genomföra nyttokalkyler och prioriteringar på ledningsnivå av digitala
investeringar. Risken är att bristen på processer för beslutsfattande och systematiskt
arbete i dessa frågor leder till att den digitala utvecklingen drivs av säljare som
approcherar verksamhetsföreträdare med nya system som lovar mycket. När dessa köps
in och införs saknas sammanhang, helhetssyn och nyttokalkylering vilket gör att effekten
av systeminförandet uteblir helt eller delvis och kostnaden tenderar att bli mycket hög. Vi
noterar att detta är en situation som är reell i några av Region Gotlands förvaltningar.

Vidare noterar vi att vissa roller inom digitaliseringsavdelningen är ”self-made”. D v
s uppdraget/rollen har växt fram och formats utifrån den enskilde medarbetarens
intressen och kunskaper, snarare än utifrån organisationens behov.
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Rekommenderade åtgärder - förvaltningsnivå
Tydliggör roller och ansvar
Tydliggör roller och ansvar inom såväl objektsförvaltning och digital utveckling inklusive
verksamhetsutveckling. Vad innebär rollen objektsförvaltare i det vardagliga arbetet, i resultatförväntan
samt i behov av kompetens.
Likaså behöver roller där arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering tydliggöras så att dessa
kan leverera mot de i digitaliseringsstrategin uppsatta målen och i relation till centrala IT-organisationen.
Vem är ansvarig för vilka områden samt vilken uppdragsfördelning har vi mellan de olika
organisationerna?
Ökad kompetens och resurssättning inom objektsförvaltning
Vi noterar att kompetensen inom objektsförvaltningen i flera av förvaltningarna är låg. Uppdraget att
vara objektsförvaltare ligger ofta som del av tjänst på medarbetare med i grunden helt andra uppdrag
och en helt annan bakgrund än den som krävs för en aktiv och korrekt objektsförvaltning.
Vi rekommenderar att objektsförvaltningen betraktas och specificeras som en egen roll och att denna
kompetenssätts utifrån den rollbeskrivningen. Denna rollbeskrivning bör tas fram på central nivå så att
alla förvaltningar kan förhålla sig till samma sak och att innehållet i rollbeskrivningen är enligt uttalade
förväntningar i fastställd objektsförvaltningsmodell.
På det sättet kommer relationen både till utvecklingsorganisationen och den tekniska organisationen att
bättre följa den struktur som regionens objektsförvaltningsmodell föreskriver.
Höj statusen på digitalisering till verksamhetsutvecklingsnivå och ledningens bord i alla
förvaltningar
IT och digitalisering behöver höjas upp och behandlas som en kritisk verksamhetsutvecklingsfråga inom
alla förvaltningar. Det innebär att de roller som hanterar frågorna behöver ha lednings öra och att
frågorna med självklarhet kommer upp på ledningens bord. För detta kan det i vissa förvaltningar krävas
ett nytt tänk i organisering men också i hur verksamhetsutveckling generellt bedrivs och hur ledningen
fångar upp behov och möjligheter till förbättring och utveckling. Ledningsstrukturen och det
systematiska arbetet behöver utvecklas.

Vi rekommenderar att förvaltningarna använder
Socialförvaltningen som modell för hur roller och ansvar är
fördelade och hur man organiserat sig för att statusen på
digitalisering och IT blivit en integrerad del i ledningens arbete
med verksamhetsutveckling.
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Rekommenderade åtgärder – digitaliseringsavdelningen
Tydliggör roller och ansvar
Tydliggör roller och ansvar inom digitaliseringsavdelningen. Det finns flera roller som idag arbetar med
andra saker än vad titeln indikerar. Detta kan ha flera orsaker men vår rekommendation är att ledningen
ser över vilket behov man har av olika roller, tydliggör innehåll i rollen och resursätter med de
kompetenser som krävs för respektive roll. I de fall där rollen antagit en annan skepnad än det varit tänkt
behöver man ha en fördjupad diskussion om varför det blivit så och vad man ska göra åt att det t ex
finns glapp i andra delar av organisationen som gjort att man inte kunnat arbeta såsom det varit tänkt.
Vi ser dock att det är av yttersta vikt att alla i organisationen arbetar med det som ledningen har som
avsikt så att man kan skapa det nödvändiga flöde som krävs mellan digitaliseringsavdelningen och
förvaltningarna för att få till stånd en hållbar digital utveckling.
Förstärk arbetet med stöd och central samordning av objektsförvaltningen
Vi rekommenderar att det centrala arbetet med stöd till objektsförvaltarna och samordning av
objektsförvaltningen ökas i omfattning. En tydlig roll som är objektsförvaltarnas kontaktperson för frågor
om utförande samt som samordnar och låter objektsförvaltarna träffas regelbundet i nätverk för att
diskutera gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter, stärker kompetensen och integrationen
mellan system som en konsekvens.
Resurssättning av objektsförvaltning IT på central nivå
I framgångsrika kommuner och regioner finns en objektsförvaltare IT som motpart till objektsförvaltarna
i förvaltningarna. Detta gör att man dels får en kompetensförstärkning i objektsförvaltningen och en
bättre dialog mellan verksamhetens behov och IT som utförarorganisation. Denna dialog hjälper
förvaltningarna att göra ”beställningar” som blir korrekta då de får stöd i att uttrycka beställningen utan
att kunna språket. I detta samarbete och dialog kan också utvecklingspotential hittas i befintliga system
när IT-sidan av objektet direkt får ta del av verksamhetens funderingar och får chansen att omsätta detta
i praktiken. Vidare får IT-sidan tidigare information om vad som är på gång kring respektive objekt samt
vilka behov som finns.
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Rekommenderade åtgärder – digitaliseringsavdelningen
Öka resurssättning av enheten för digital utveckling
Resurssätt enhet för digital utveckling så att denna har kapacitet att fullt ut möta upp och fungera som
en brygga mellan verksamhetsutveckling och digitalisering/IT.
Det gap som finns idag mellan förvaltningarna och enhet för digital utveckling inom digitalisering och
utveckling behöver överbryggas genom andra kompetenser och roller än vad som idag finns tillgängligt i
organisationen. Här behöver enheten för digital utveckling byggas ut och förstärkas med en
internkonsultorganisation som kan fungera som ”översättare” av verksamhetens behov till tekniska
termer och ta det vidare till tekniksidan. Det kan vara stöd i processen vid anskaffning, vid utveckling av
verksamhetsprocesser som idé och möjlighetsinventerare på tekniksidan, vid nyttokalkylering och som
projektledare vid större införandeprojekt.
Vi bedömer att regionen som helhet är för liten för att detta ansvar ska kunna hanteras decentraliserat
även om det ska hanteras verksamhetsnära. Vi rekommenderar därför att man bygger upp en starkare
central enhet så att resurser kan samordnas och optimeras för att kunna ha rätt kompetenser anställda.
Vid större införandeprojekt kan därför projekten sättas upp med projektägarskap hos förvaltningarnas ITstrateger/samordnare men projektledningen skötas av resurs från central enhet.
Förstärk arbetet med centralt stöd inom informationssäkerhet/GDPR
Samtliga förvaltningar uttrycker ett behov av mer stöd inom informationssäkerhetsområdet och GDPR
för att man ska klara av att hantera detta på ett rättssäkert sätt i framtiden. Hur detta ska organiseras
behöver ses över inom ramen för Regionsstyrelseförvaltningens arbete då det inte primärt är en fråga
för digitaliseringsavdelningen. Vi lyfter det dock särskilt då vi noterat att delar av detta arbete idag ”spillt
över” på funktioner inom digitaliseringsavdelningen och utgör ett sådant gap som man tvingats täcka på
bekostnad av andra uppdrag inom avdelningen.
Ställ om arbetet och gå från teknikfokus till digital utveckling som fokus
Se över resurssättningen generellt inom avdelningen och ”balansera om” i organisationen mellan olika
enheter. En översyn av sourcing och hur tekniksidan ska hanteras och resurssättas behöver genomföras
med målsättningen att minska kostnad och resurser dit för att kunna bygga upp en större enhet för
digital utveckling.
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Förmågor, tjänster och processer
Ge råd om innovation och tekniska möjligheter
En viktig del i att lyckas med den digitala utvecklingen är att det finns någon del i organisationen
som finns tillgänglig för råd och stöd kring vilka möjligheter det finns inom teknik och innovation.
Detta kan finnas tillgängligt i flera olika delar i organisationen men det är av största vikt att
verksamheterna har tillgång till och naturligt i de delar av sin verksamhetsutveckling där denna
kompetens krävs vet vart den kan sökas.
Underlätta att matcha organisationsbehov och servicealternativ
Att det finns en del i organisationen med uppdraget att matcha organisationsbehov och
servicealternativ är central för att vara framgångsrik i den digitala utvecklingen. Det måste finnas en
del av organisationen som fungerar som en brygga mellan verksamhet och tekniksidan i
organisationen. Detta oaktat hur man i övrigt är organiserad. Kommunikationen är ofta bristfällig
mellan verksamhet och den tekniska sidan vilket gör att verksamheten inte förmår uttrycka sina
behov på ett sätt som gör att IT organisationen möter upp på rätt sätt. I framgångsrika
organisationer med hög mognadsgrad inom digitalisering ser vi ofta att just denna del finns på plats
och agerar aktivt mellan verksamhet och teknik.
För att vara framgångsrik krävs att detta arbete sker såväl inom objektsförvaltningen av befintliga
objekt, i anskaffningsprocessen, förstudieprocessen och i arbetet med nyttorealiseringar och
bedömningar av tjänster och dess potentiella värde.
Se till att organisationens skyldigheter uppfylls och tillgångar skyddas
All digitalisering innebär nya former att ”förvara” och hantera data/information. För att en
organisation ska kunna vara innovativ och utvecklas krävs en trygghet och riskmedvetenhet kring
såväl den tekniska infrastrukturens förmåga att leverera skydd som hur informationen ska klassas,
hanteras och skyddas. Med starkt stöd inom detta område ökar innovationskraften och
organisationen minimerar risken dels för fel men också för att man inte vågar ta ett utvecklingssteg
för att man väljer det säkra före det osäkra och avstår från innovation och utveckling.

2. Förmågor,
tjänster &
processer

•

Ge råd om innovation och tekniska
möjligheter

•

Underlätta att matcha
organisationsbehov och
servicealternativ

•

Utvärdera tjänster och potentiellt värde

•

Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas
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Iakttagelser
Brister i verksamhetsutvecklingsprocessen

Bristande process för informationssäkerhet

Stora delar av Region Gotlands verksamheter saknar idag, eller har inte verksamhetsutvecklare i
tillräcklig utsträckning. Saknas det kontinuerligt arbetet med verksamhetsutveckling så kan man
inte heller jobba med digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. Digitaliseringsprocessen, sett som
ett stöd till verksamheternas arbete, kräver att verksamheterna ständigt utvärderar och ser över
sina utvecklingsbehov och blir ”dragande” av den digitala utvecklingen. Först då kan man
säkerställa digitaliseringsinitiativens träffsäkerhet och vilken typ av tjänster och service som kan
sättas in. Görs inte detta finns risken att digitaliseringen blir en belastning och merkostnad för
organisationen snarare än ett stöd för verksamheten.

Informationsklassnings- och GDPR-arbete genomförs inte fullt ut idag
och processen för informationssäkerhetsarbetet är endast delvis
säkerställd via systemet LISA. Kompetensen att arbeta i processen är
generellt låg och stödet till objektsförvaltarna som har som uppgift att
säkerställa det systematiska arbetet och processens uppfyllnad saknas.
Vi har noterat exempel där förvaltningarna tar in externa resurser för att
säkerställa sitt informationssäkerhetsarbete då man inte uppfattar att
det finns stödresurser att tillgå.

Process för upphandling saknas
Vi noterar att det finns en framtagen process för upphandling av IT-system men denna är inte känd
och implementerad i alla verksamheter. Detta innebär i sin tur att det idag i praktiken saknas en
process för upphandlingar/anskaffningar av nya system.
IT har enligt framtagen process en rådgivande funktion vid anskaffningar och utvecklingar men är i
praktiken inte med i alla upphandlingar. Detta gäller för själva upphandlingen (inkl. framtagandet av
kravspecifikationer) samt under framtagandet av förstudien och nyttokalkylerna. Det saknas
kunskap ute i verksamheterna vad gäller vilket stöd man kan få från IT. Detta gör i sin tur att
digitaliseringsavdelningen inte alltid delges information vad gäller de systemupphandlingar som
görs och att de inte blir tillräckligt involverade i processen.
Detta resulterar i att beslut om inköp av system tas och genomförande startas med begränsad
kunskap om huruvida dessa är kompatibla med redan existerande system.
Vi noterar dock att även om digitaliseringsavdelningen vill vara involverade i högre utsträckning än
idag i upphandlingar och förstudier så stannar man på den tekniska planhalvan. Någon
innovationsledning, vägledning kring vilka tillgängliga system och teknik som finns på marknaden
eller matchning av verksamhetens behov mot tekniska möjligheter, finns inte beskrivet eller
resurser till.
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Iakttagelser forts.
Saknas tillgång till expertkompetens inom digitalisering och projektledare
Vi noterar att det finns en digitaliseringsenhet som arbetar med utveckling av e-tjänster och
digitalisering av vissa processer.
Vi noterar dock att det är just vissa processer det rör sig om. Det finns idag inte tillräckligt med
resurser centralt för att kunna arbeta med digitalisering och utveckling inom samtliga förvaltningar
för att stödja dem i uppfyllandet av digitaliseringsstrategin. Primärt arbetar enheten för digital
utveckling med Regionsstyrelseförvaltningen och utvecklingen av dess regionövergripande
processer såsom ekonomiprocessen etc.
I och med att denna enhet inte idag jobbar med samtliga förvaltningar så finns ett tydligt gap i
processen för samtliga övriga förvaltningar mellan verksamhetsutveckling och IT. Det finns
egentligen ingen som finns tillgänglig för förvaltningarna för att fånga upp och matcha
verksamhetens behov med tillgänglig teknik och service. Inte heller finns något stöd i
innovationsledning eller i projektledning vid större anskaffningsprojekt. Vidare saknas stöd i
nyttokalkyleringar och bedömningar av potential i olika systems möjligheter att stödja
verksamhetsprocessen.
Detta gör att verksamheterna själva behöver bemanna upp och resurssätta för att klara av att
genomföra digital utveckling för sina verksamhetsprocesser och fylla det gap som annars skulle
finnas. Detta har förvaltningarna lyckats med i olika grad men där man inte tagit steget fram och
försökt fylla gapet är mognadsnivån avsevärt lägre än i de förvaltningar som resurssatt detta arbete
med egna kompetenser. Det vi ser är dock att när förvaltningarna gör detta själva så finns inte alltid
rätt kompetens för digital utveckling och projektledning då detta sker i vågor och resurserna
behöver kunna användas i andra delar av verksamheten resten av tiden.
Jobbar man istället med en central och samlad resurssättning av denna del av processen så skapar
man sig större möjligheter att resurssätta med rätt kompetenser i varje givet tillfälle och
utvecklingsvågorna kan balanseras över hela regionen och dess verksamheter.
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Rekommendationer och åtgärder – förvaltningsnivå
Säkerställ en verksamhetsutvecklingsprocess som drar den digitala utvecklingen
Respektive förvaltning behöver säkerställa att det finns en process på förvaltningen som säkerställer
en verksamhetsutveckling som drar den digitala utvecklingen. Först då är det möjligt för en central
digitaliseringsenhet att kunna kliva in och vara stödjande och fungera som bryggan över till att kunna
matcha verksamhetens behov av system och tekniska lösningar. Innan verksamheten har förmågan att
utrycka sina behov med utgångspunkt i brukaren/medborgaren/patienten/elev/vårdnadshavare etc. så
kan inte den centrala organisationen översätta det behovet till möjligheter att stödja behovet med
digitala lösningar.
Att skapa denna ”dragande process” blir därför väsentligt för att lyckas i arbetet.
Vi rekommenderar att Socialförvaltningens arbetssätt och process för verksamhetsutveckling står
modell för övriga förvaltningar då den verksamhetsutvecklingsprocessen har visat sig svara mycket väl
mot digitaliseringsstrategins målsättningar. I Socialförvaltningen har digitaliseringsstrategin varit enkel
att förankra och börja jobba med, just utifrån etablerade verksamhetsutvecklingsprocessen.
Observera att behovet av en central funktion som möter upp i processen och överbryggar till
tekniksidan är väsentlig när de förvaltningsinterna verksamhetsprocesserna kommit på plats. Det ena
ersätter inte det andra utan båda åtgärderna krävs för att lyckas.
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Rekommendationer och åtgärder – digitaliseringsavdelningen
Skapa en central organisation för att överbrygga gapet mellan verksamhetsutveckling och
digitaliseringslösningar/IT
Vi rekommenderar region Gotland att resurssätta och skapa en större central organisation för att möta
upp verksamheterna och bistå i processer som förstudier, anskaffning, nyttokalkylering och
införandeprojekt.
För att kunna göra detta behöver det centralt finnas nya typer av kompetenser såsom innovationsledare,
projektledare, digitaliseringsstrateger etc. Det behöver inte nödvändigtvis vara teknisk kompetens på
avancerad nivå utan dessa funktioner ska snarare kunna arbeta som ett kitt mellan verksamhet och
översätta behoven till beställningar för den tekniska sidan att verkställa.
Samtidigt ser vi behovet av att sy ihop verksamheten och den tekniska sidan ytterligare genom en
förstärkt objektsförvaltning för att kunna dra nytta av befintliga system och dess potential ytterligare i
den digitala utvecklingen t ex genom nya integrationer och automatisering/robotisering.
För att lyckas täppa igen gapet mellan verksamheterna och digitaliseringsavdelningen krävs även
processkartläggningar och förankring av de styrande dokument som finns idag avseende digitalisering,
upphandlingsprocessen, nyttokalkylering, förstudier och inte minst objektsförvaltning.
Vidare behöver styrdokumentet kring objektsförvaltningen utvecklas med objektsförvaltning IT, där
digitaliseringsavdelningen får en given roll att möta upp även i den processen och överbrygga gapet
mellan verksamhet och IT. Förslagsvis organiseras även dessa roller till en förstorad digitaliseringsenhet
för ett sammanhållet arbete med de IT-styrningsprocesserna och arbetet med verksamheternas
utvecklingsbehov inom IT.
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Drift och teknik
Drift och teknikfrågor i en organisation brukar normalt hanteras av en särskild del av organisationen
med hög teknisk kompetens, vilken också brukar organiseras centralt och samordnat för alla
verksamheter.
Dels behövs kompetens att hantera viss egen drift/infrastruktur och dels behöver
beställarkompetens säkerställas i relation till upphandlad drift och andra tekniska tjänster såsom
integrationslösningar, övervakning och kontroll av IT-miljön och säkrandet av säkerhetsskyddet kring
informationen.

3. Drift & Teknik

De senaste 15 åren har utvecklingen allt mer gått åt att offentliga organisationer hanterar sin drift
och teknik genom antagandet av en sourcingstrategi där driften som huvudregel upphandlas utanför
den egna organisationen. Kvar i den egna organisationen finns beställarkompetens och stöd till
organisationen i dialoger och kravställning på sina leverantörer.
Servrar återfinns allt mer sällan lokalt utan system köps som tjänst i olika typer av molnlösningar.
Där egna servrar ändå krävs är det inte ovanligt att även drift och servrar inte hanteras i egen regi.
Detta gör att vi på senare år sett en omvandling av IT-organisationernas uppdrag och resurssättning
då allt mindre egna resurser/tjänster läggs på drift och teknik och allt mer på digitalisering och
utveckling inklusive leverantörskontakter och upphandlingar.
Den tekniska organisationens uppgifter är inte sällan också att stödja verksamheterna med
kravställning på tekniska förutsättningar utifrån prestanda, kostnad, kvalitet, driftsäkerhet, möjlighet
till integration med befintliga system och att organisationens tillgångar skyddas utifrån genomförd
klassning av informationen.
Vidare bidrar denna del av organisationen med stöd i vidareutveckling, nyutveckling och avveckling
som en del av sitt uppdrag. Kort och gott att säkerställa kontrollen över den samlade IT-miljön utan
att i alla delar själv utföra drift och underhåll.

•

Hantera leverans av lösningar
(prestanda, kostnad och kvalitet)

•

Övervaka och kontrollera

•

Säkerställa vidareutveckling,
nyutveckling och avveckling

•

Samordna mellan tjänsteleverantörer
och lös problem

•

Se till att organisationens skyldigheter
uppfylls och tillgångar skyddas
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Iakttagelser
Vi noterar att dagens centrala IT-organisation är relativt andra organisationer tekniktung i bemärkelsen att mycket av servrar, drift och infrastruktur sker i egen regi. Vi
noterar även att flera delar av integrationer och vidareutveckling sker med egen programmering och egna lösningar. Det finns även vissa egenutvecklade system i
regionens IT-miljö.
Hantera leverans av lösningar samt nyutveckling/avveckling

Se till att organisationens skyldigheter uppfylls och tillgångar skyddas

Vi noterar också en hög grad av decentralisering till förvaltningarna när det gäller
vidareutveckling, nyutveckling och avveckling av olika system och lösningar. Detta gör att
det inte sällan köps in system utan konsultation av centrala IT organisationen när det
kommer till kravställning i upphandlingen.

Vi noterar att den centrala IT organisationen gjort ett stort arbete med att
systematisera skyddet av organisationens informationstillgångar utifrån tillgänglig
klassning av informationen. Dock är inte klassningen och övrig information i LISA,
som också ersätter tidigare SLA, fullständig varför IT organisationen behöver
”gissa” vilket skydd viss information behöver samt på vilket sätt kontinuiteten
behöver säkerställas och prioriteras.

Då flera upphandlingar sker av verksamheterna själva ser vi risken för att det saknas
kompetens och kunskap om regionens IT-miljö som helhet och att systemen därför inte
kommer till sin rätt fullt ut.

Samordna mellan tjänsteleverantörer och lös problem
Även när det gäller samordning av tjänsteleverantörer och problemlösning är detta i hög
grad decentraliserat till objektsförvaltarna som själva förväntas ha dialog med leverantör
och sköta den löpande kravställningen och uppföljningen av avtal och leverans.

Övervaka och kontrollera
Däremot noterar vi att regionen arbetat systematiskt med att ha PC lösningar i
verksamheten som är lika och därmed ger goda förutsättningar för kontroll, övervakning
och supportering.
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Rekommendationer och åtgärder – digitaliseringsavdelningen
Anta en sourcingstrategi
Anta en sourcingstrategi och arbeta systematiskt med hur egna personella resurser kan minskas inom
drift och tekniksidan till förmån för digitalisering och utveckling.
Anskaffningsprocessen
Ta ett större ansvar för anskaffningsprocessen från digitaliseringsavdelningen och ta en självklar roll i
den. Det innebär att arbeta proaktivt för att fånga upp behov och stödja verksamheterna i kravställning
och stöd under hela anskaffningsprocessen för att komma rätt avseende tekniska lösningar och krav på
system, drift och support. Detta blir än viktigare när omställningen mot mer upphandlad drift och
mindre egen regi genomförs.
Att vara en aktiv del av anskaffningsprocessen innebär att ta ett större aktivt ansvar för att tillse att
system och material som inte håller måttet när det gäller säkerhet, driftsäkerhet, kvalitet och prestanda
inte köps in men att verksamhetens behov lyssnas in och alternativa tekniska lösningar erbjuds som
möter verksamhetens behov. Ansatsen i detta arbete behöver vara densamma som uttrycks i
digitaliseringsstrategin, d v s att verksamhetens behov är dragande för vilket stöd de behöver avseende
teknik.
I uppdraget att spela en mer aktiv roll i anskaffningsprocessen innebär också att omvärldsbevaka och
hålla sig ajour med vilken teknik som finns tillgänglig och vad som passar in i regionens miljö i övrigt.
Vad som är väl beprövat och vad som är ny teknik som kräver mer eget jobb för att testa i den
offentliga organisationen.
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Förslag på ny/förändrad organisation - Inledning
Organisering och struktur

Digitaliseringsutveckling i Region Gotland

Regioner och kommuner i Sverige har valt något olika vägar för organisering av
digitalisering och utveckling. Även för objekts/systemförvaltning skiljer det sig något. De
största skillnaderna beror på hur stor organisationen är och hur strukturorganisationen
ser ut i övrigt.

För att i region Gotland utveckla de områden som vi identifierat som hinder i nuvarande
organisation och styrning så är vårt förslag att det krävs ett antal åtgärder och
förändringar för att möjliggöra digitaliseringsutvecklingen i regionen. Dessa förändringar
behöver samordnas och gäller för både centrala funktioner men även i förvaltningarna.
Förändringsarbetet behöver anpassas utifrån mognadsgrad och respektive förvaltnings
storlek. Över tid behöver resurser allokeras så att alla förvaltningar ges förutsättningar
att utvecklas för att nå mål och strategier för digitaliseringen. Detta kan i praktiken
innebära att processen för digitalisering är densamma för samtliga förvaltningar men att
digitaliseringsavdelningen och den enskilda förvaltningen möts på olika ställen i
processen beroende på vad som är mest effektivt för organisationen.

Små organisationer med förvaltningar med mindre budgetvolym tenderar att ha större
del av uppdragen i processerna centralt organiserade. T ex centraliserad objekts/systemförvaltning, centraliserat stöd för digitalisering och utveckling samt central ITteknik och infrastruktur.
Ju större organisationen är desto större del av processerna hanteras verksamhetsnära
inom respektive förvaltning.
Digitalisering är verksamhetsutveckling
Utmaningarna och ambitionerna är dock desamma i alla kommuner. Digitalisering
behöver vara en integrerad del av verksamhetsutvecklingen och målsättningen är att
trycka ägarskap, förvaltarskap och digital utveckling så långt ut i linjen som möjligt för att
organisatoriskt få frågan sammanlänkad med de ordinarie verksamhetsutvecklingsprocesserna.
Ju mindre kommun/region desto mer resursineffektivt och svårare är det dock att varje
förvaltning har sin egen kompetens och egna resurser för ändamålet. Centralisering av
resurser i processen för digitalisering och objektsförvaltning är alltså en konsekvens av
organisationens effektivitet snarare än att man har någon annan intention i själva
strategin och processen. De flesta kommuner använder idag PM3 som grund för
objektsförvaltningen vilken också i viss mån blir styrande för hur man arbetar med daglig
utveckling av befintliga system. Till detta kopplas en strukturerad
verksamhetsutvecklingsprocess som fångar behov och omvandlas till definitioner av
digitala lösningar som stödjer behoven. Detta sker ibland med centralt placerade
”internkonsulter” men i riktigt stora organisationer finns denna kompetens lokalt på
respektive förvaltning eller verksamhet. Med stora organisationer menar vi här
egentligen endast de tre största kommunerna med något undantag för kommunerna
med ca 100 000 invånare.

Det innebär också att man behöver göra en plan för insatserna där mer resurser under
en period läggs på de förvaltningar som ligger lägst på mognadsskalan för att ge dessa
en chans att komma ikapp för att regionen ska säkerställa en högre lägstanivå i alla delar
av organisationen.
Den stora förändringen i organisation behöver ske inom digitaliseringsavdelningen där
resurser behöver allokeras om från teknik till råd, stöd och projektledning i
förvaltningarnas digitala utveckling.
Internt på respektive förvaltning krävs mer eller mindre stora förändringar i processerna
för verksamhetsutveckling, beslutsfattande och objektsförvaltning. Här har region
Gotland förmånen att ha ”best practice” internt i organisationen. Vår rekommendation
är att låta Socialförvaltningen stå modell för arbetsprocesser och beslutsprocesser för
verksamhetsutveckling med integrerad digitalisering samt i arbetet med
objektsförvaltning och hur detta länkar till den digitala utvecklingen.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

27

Behov av organisatorisk förändring Digitaliseringsavdelningen
Gotland har, precis som alla andra kommuner och regioner en budget att förhålla sig till
och resurserna är inte oändliga. Det är därför viktigt att fokus ligger på korrekt och
effektiv användning av resurser. Att kompetensen allokeras och används på rätt sätt,
men även att tid läggs på att utveckla den redan existerande kompetensen ytterligare
för att på så vis skapa en än mer resurseffektiv organisation.
I organisationen har vi konstaterat ett tydligt gap i samtliga IT-relaterade processer
mellan digitaliseringsavdelningen och verksamheterna. Gapet är större ju lägre
mognadsgrad vi noterar i respektive förvaltning men gapet återfinns även för de
förvaltningar med hög mognadsgrad inom digitalisering.
För att ”bygga igen” gapet krävs resursättning mellan den mer tekniskt orienterade ITverksamheten och regionens förvaltningar. Denna förstärkta organisatoriska del får även
delvis ett nytt uppdrag som behöver tydliggöras avseende stöd i digital utveckling,
projektledning, anskaffning och objektsförvaltning. Denna organisatoriska del behöver
vara aktiv och framåtlutad och förstå både verksamhetens behov och uttryck samtidigt
som man ska kunna göra korrekta beställningar hos den tekniska sidan.
För att klara av detta krävs resurser och vår mening är att det finns stora möjligheter att
minska de personella resurserna inom tekniksidan där en tydlig sourcingstrategi med
upphandlad server och drift till stora delar kan frigöra resurser från den egna driften. Vi
rekommenderar att regionen i den mån det går nyttjar denna möjlighet att ställa om från
en tekniktung organisation till en utvecklingsorienterad organisation med tyngdpunkten
på ambitionen att bistå förvaltningarna att uppfylla målsättningarna i
digitaliseringsstrategin.

 Objektsförvaltare IT – varje objekt behöver ha en ”speaking partner” på central nivå
som bistår i objektsförvaltningen och tar vidare tekniska frågor och hjälper till med
utveckling och förvaltning av befintliga system. Här löses även behov av integrationer
med andra system och samordning mellan samtliga objektsförvaltare i regionen.
Denna funktion bistår även förvaltningsledningarna med kravspecifikationer och
rollbeskrivningar för objektsförvaltare så att dessa roller besätts med rätt
kompetenser ute i förvaltningarna.
 Projektledare – stöd i projektledning i vissa större införande-/utvecklingsprojekt där
det inte finns resurser lokalt på förvaltningen. Detta för att nyttja regionens samlade
resurser på rätt sätt. Bra projektledning vid införandeprojekt kan spara mycket pengar
avseende konsulttimmar och tidsåtgång för organisationen.
Överbrygga
gapet
Verksamheterna

Objektsförvaltare
Verksamhetsutvecklare/ITstrateg

Inom denna organisatoriska del ser vi behovet av kompetenser som:
 Digitaliseringsstrateger (en form av intern konsulter som kan bistå förvaltningarna
med att lyssna av och matcha behov för verksamhetsutvecklingen med tillgänglig
teknik och system. Dessa konsulter kan även vara innovationsledare och inspiratörer
utifrån sin kunskap om möjligheter på marknaden och vad som sker i andra
kommuner.

Enheten för digital
utveckling (EDU

IT-avdelning

Objektsförvaltare
IT

Teknik

Internkonsulter –
Digitalisering och
arkitektur

Informationssäkerhet
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Förslag til ny process för att stödja digital utveckling - Regionövergripande
Med utgångspunkt i regionens antagna digitaliseringsstrategi föreslår vi följande helhet
i organisationen för att skapa förutsättningar till ökad digitalisering och utveckling.
Notera att respektive förvaltning förutsätts resurssätta och arbeta metodiskt med sin
verksamhetsutveckling från brukaren till prioriterad lösning som beslutas på
förvaltningsnivå.
Enheten för digital utveckling får en central roll i att stödja och översätta förvaltningens
uttryckta behov till digitala och tekniska lösningar.
Lösningarna ska arbetas fram i dialog mellan de olika stegen i processen och inte
uttryckas i dokument eller skrift förrän själva anskaffningsbeslutet ska fattas.
Dialogen är väsentlig för att skapa innovation och inte låsa fast i dokument, blanketter
och formalia.
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att etablera en direkt
kontaktväg mellan
medarbetare och
förvaltningschef/
ledningsgrupp. Där
medarbetare kan
lämna anonyma
förbättringsförslag.
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Förslag til ny process för att stödja digital utveckling - Förvaltningarna
Den föreslagna modellen bygger på antagen digitaliseringsstrategi, intern best practice (Socialförvaltningen) och best practice i andra kommuner och regioner som arbetar
framgångsrikt med digital utveckling.
Genom att skapa en tydlig kontaktväg mellan medarbetarna och ledningen, vidare till digitaliseringsavdelningen (och vid behov till politiken) säkerställs att de initiativ som tas vad
gäller digitalisering är grundade i verksamheternas behov.
På så vis skapas förbättrade förutsättningar för en dragande process och verksamhetsutvecklingen kan ske med utgångspunkt i mötet med medborgaren/brukaren. Digitalisering
och utveckling av IT blir då också ett naturligt stöd för processen vilket skapar naturliga prioriteringar av effektiva och nyttodrivande digitala lösningar.

Medarbetare: Medarbetare, genom sin verksamhetsnära kompetens, har till uppgift att identifiera behoven ute i verksamheten.
APT: Under APT lyfts behoven i arbetsgruppen, diskuteras och chef tar med sig identifierat behov/möjlighet till nästa nivå i beslutskedjan och till verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare (VU): Vidareutvecklar förslag och konkretiserar det ytterligare.
Digitaliseringsråd: Digitaliseringsråden fungerar som ett diskussionsforum för verksamheterna i frågor som berör IT och systemstöd. Här prioriteras och beslutas om förslaget
ska skickas vidare för slutgiltigt beslut av förvaltningschef/ledningsgrupp.
Förvaltningschef/Ledningsgrupp: Vid mindre investeringar tas beslut om inköp av systemstöd direkt av förvaltningschef/ ledningsgrupp. Vid större investeringar går ärendet
upp för politiskt beslut i budget.

Medarbetare

APT

Verksamhetsutvecklare (VU)

Digitaliseringsråd

Förvaltningschef/
Ledningsgrupp
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Föreslagna åtgärder i sammanfattning
1.
Organisation
&
styrning

2. Förmågor,
tjänster &
processer

3. Drift &
Teknik

Förvaltning

Digitaliseringsavdelningen

-

Tydliggör roller och ansvar

-

Tydliggör roller och ansvar

-

Öka kompetens och resurssättning av
objektsförvaltningen

-

Förstärk arbetet med stöd och samordning objektsförv.

-

Höj status på digitaliseringen som en integrerad
och kritisk del för verksamhetsutvecklingen

-

Resurssätt objektsförvaltare IT

-

-

Tillse beslutsprocess så beslut naturligt
kommer upp på ledningens bord

Förstärk arbetet med info.säk och GDPR för stöd och
gemensamma processer/rutiner

-

Ställ om från teknikfokus till digital utveckling

Förvaltning

Digitaliseringsavdelningen

-

Säkerställ digitalisering som en integrerad del av
verksamhetsutvecklingsprocessen

-

Ökat stöd i innovation och matcha verksamhetens
behov med tekniska möjligheter

-

Säkerställ en verksamhetsutvecklingsprocess
enligt Socialförvaltningens modell

-

Skapa en central organisation för att överbrygga gapet
mellan verksamhet och teknik

Förvaltning

Digitaliseringsavdelningen

- N/A

-

Anta en sourcingstrategi

-

Ta större aktivt ansvar för anskaffningsprocessen

-

Ställ om och minska resurser som arbetar med teknik
för att möjliggöra ökning av resurser som arbetar med
digitalisering och utveckling
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
I Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ett kansli där bland annat digitalisering och objektsförvaltning är organiserat.
Digitalisering har för närvarande en 50 % tjänst som täcks upp av Regionstyrelseförvaltningens digitaliseringsdirektör i
väntan på rekrytering för att ersätta tidigare digitaliseringschef som slutat. Förvaltningen har en
informationssäkerhetssamordnare som även är kontaktperson för GDPR-frågor. Rollen utförs dock vid sidan om
ordinarie tjänst som chefsöverläkare, vilket innebär begränsade möjligheter att aktivt driva frågorna och säkerställa att
informationssäkerhetsarbetet med klassningar och riskanalyser genomförs av systemägarna och systemförvaltarna.
Enheten E-Hälsa/MIT (Medicinsk IT) ska agera både rådgivande gentemot verksamheten vid upphandling av nya ITsystem och vara objektsförvaltare för verksamhetens system. Funktioner inom avdelningen är enhetschef,
systemförvaltare, systemadministratörer samt en projektledare. För journalsystemet Take Care som förvaltas och
utvecklas inom Region Stockholm finns ett antal systemadministratörer som hanterar justeringar och hantering av
systemet för Region Gotlands del. Inom avdelningen Somatisk specialistvård finns Medicinteknisk avdelning, MTA,
som ansvarar för driften av vårdmaskiner och annan vårdrelaterad hårdvara. MTA har inte något uttalat ansvar över
system eller systemförvaltningen kopplat till de apparater som finns.
Regionens digitaliseringsstrategi och objektsförvaltarmodell anger en hög grad av decentralisering där
beslut om digitalisering av processer, anskaffning av nya system och objektsförvaltning ligger på
respektive förvaltning. Det innebär att varje förvaltning behöver säkerställa att det finns en organisation
med resurser och en styrning av frågorna. Detta för att säkerställa att det finns en följsamhet till interna
beslut och regelverk men även att arbetet är systematiskt och utvecklingsinriktat så att strategier och
mål uppfylls.
I Hälso-och sjukvårdsförvaltningen är mognadsgraden inom såväl systematisk verksamhetsutveckling
som organisering för ordning och reda (objektsförvaltning) långt ifrån digitaliseringsstrategins
ambitioner, vilket gör att styreffekten av strategin blir begränsad eller i det närmaste obefintlig.

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Likt det glapp som upplevs existera
mellan de centrala stödfunktionerna
och verksamheternas finns även ett
glapp mellan verksamheterna och
dess egna IT-verksamma
Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningens fokus

Ansvarsfördelning och roller

Vi uppfattar att nuvarande ledning har fokus på digitaliseringsfrågor och en medvetenhet att
arbetet i förvaltningen behöver utvecklas. Arbetet är dock eftersatt sedan många år och det
finns därför en ”skuld” att jobba ikapp. Dels beror det på att arbetet inte har prioriterats, dels
på att resurser uppges saknas och förvaltningen under de senaste åren varit ålagda med
besparingar för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningschef ser att det är en avgörande
möjliggörare att få en digitalisering/IT-chef inom förvaltningen som kan leda utvecklingen
framåt där IT- och digitaliseringsfrågorna blir en del i ledningsgruppens arbete och får ett
större fokus.

Det saknas tydlighet i ansvarsfördelning inom förvaltningen och mellan
förvaltning och Digitaliseringsenheten. Inom förvaltningen avses främst
roller inom E-hälsa/MIT och avdelningarna där vi uppfattar ett gap mellan
det uppdrag som E-hälsa/MIT anser sig ha i förhållande till avdelningarnas
förväntningar. I nuläget är objektsförvaltningen alltför distanserad från
verksamheterna och de processer som systemen avser att stödja. Det
leder till en bristande effektivitet då verksamhetens behov inte fångas och
omsätts i förvaltningsplaner för respektive system. Det råder även en viss
otydlighet över ansvar mellan E-hälsa/MIT och MTA för de system som är
kopplade till vårdmaskiner avseende hur objektsförvaltningen ska
organiseras.

Process för beslutsfattande
Det saknas både resurser och metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket
också gör att det saknas systematik att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett
reellt stöd i vardagen. Risken är att bristen på processer för beslutsfattande och systematiskt
arbete i dessa frågor leder till att den digitala utvecklingen drivs av säljare som approcherar
verksamhetsföreträdare med nya system som lovar mycket. När dessa köps in och införs
saknas sammanhang, helhetssyn och nyttokalkylering vilket gör att effekten av
systeminförandet uteblir helt eller delvis och kostnaden tenderar att bli mycket hög. Vi
noterar att detta är en situation som är reell i HSF.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplever att de i nuläget får ett bristande
stöd från digitaliseringsenheten inom RSF i sina processer. Exempel är
behov av IT-arkitekter, IT-tekniker och projektledare med kunskap och
kännedom om vårdverksamhetens IT-komponenter. Någon egentlig
utveckling å verksamheternas vägnar sker inte mer än i undantagsfall vilket
uppges bero på att Digitaliseringsavdelningen väntar på en beställning från
verksamheten över vad som behöver göras, medan kompetens för att göra
denna beställning saknas i förvaltningen.

Balansering av risk och smidighet
Det är endast för en del av förvaltningens IT-komponenter som en aktiv objektsförvaltning är
etablerad. Detta får dels konsekvenser när det gäller kontinuitet och funktionalitet, dels när
det gäller informationssäkerheten. Det saknas därtill objektsförvaltare med rätt kompetens
och utbildning inom objektsförvaltning varför vi snarare skulle benämna dessa roller som
objektsadministratörer. Utan ett systematiskt arbete med objektsförvaltning och
informationssäkerhet saknas metoder och arbetssätt för att balansera risk och smidighet.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Process för verksamhetsutveckling

Process för anskaffning

Den bakomliggande tanken är att digitalisering är en integrerad och stödjande del för
verksamhetsutvecklingen, vilket ligger i linje med vedertagna modeller för en effektiv
digitalisering och utveckling. I HSF saknas i stora delar processer för hur
verksamhetsutveckling ska ske i vardagen vilket gör att det inte heller finns någon process
för beslutsfattande och prioritering av digital utveckling.

Den beskrivning som finns för hur upphandling och systeminförande ska gå
till i regionen följs inte. Akuta lösningar behöver genomföras för att säkra
verksamhetens kontinuitet vilket riskerar att leda till att den potential till
utveckling och ökad digitalisering som marknaden erbjuder inte tas vara på.
De goda exempel som lyfts är införandeprojekt som drivs från Region
Stockholm

Det saknas i nuläget funktion i förvaltningen som kan fånga och förstå verksamhetens behov
men samtidigt kan förmedla dessa så att det kan uppfattas av digitaliseringsenheten för att
möta upp med förslag på tekniska lösningar. På digitaliseringsavdelningen inom RSF finns
funktioner som i olika grad stöttar förvaltningarna i deras digitaliseringsutveckling. Med
nuvarande resurser finns dock inte tillräckliga förutsättningar att vara ett stöd i samtliga
förvaltningars utvecklingsarbete vilket leder till ett tydligt gap i processen mellan
verksamhetsutveckling och IT.
Orsak till att dessa processer saknas framhålls vara den stora resursbristen där det inte har
funnits eller finns utrymme att etablera stödfunktioner som i högre grad kan bidra i det
strategiska utvecklingsarbetet.

Behoven av olika typer av system och tillhörande systemstöd är stora ute i
organisationen. Ett behov som verksamheterna förväntar att E-Hälsa/MIT ska
kunna möta upp men som de i praktiken har svårt att fullt ut tillgodose.
Detta syns inte minst i samband med upphandlingsprocesserna där man ofta
upplever att E-Hälsa/MIT:s rådgivande stöd är undermåligt. E-hälsa/MIT å
andra sidan upplever att de inte involveras i processen i rätt tid utan alltför
sent i processen vilket medför att de inte har förutsättningarna som krävs för
att bistå verksamheten och leva upp till de förväntningar som finns.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, forts.
Process för utveckling

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

I avsaknad av uttalade roller och ansvar för systemen så saknas väsentlig dokumentation
och en övergripande bild över hur system fungerar och vilka beroenden som finns mellan ITkomponenter. Den bristande överblicken kan å ena sidan leda till en alltför försiktig
inställning till nya digitala lösningar vilket i sin tur leder till att väsentlig utveckling inte
genomförs. Det kan å andra sidan leda till att inköp av system och funktioner görs utan att
det i förstudier beaktats att systemet kommer att fungera tillförlitligt med övriga
komponenter och kan integreras för att uppnå en högre effektivitet i arbetssätt och nyttjande
av systemstöd.

Informationsklassnings- och GDPR-arbete genomförs inte fullt ut idag och
processen för informationssäkerhetsarbetet är endast delvis säkerställd via
systemet LISA. Kompetensen att arbeta i processen är generellt låg och
stödet till objektsförvaltarna som har som uppgift att säkerställa det
systematiska arbetet och processens uppfyllnad saknas.

I nuläget leder den bristande förvaltningen till att system blir föråldrade, utan att åtgärder
vidtagits i tid.
Som exempel kan därtill lyftas att det har skett att inköpta system inte implementeras trots
att de finns tillgängliga då osäkerheter tekniskt eller administrativt utgör hinder. Vid
införanden anges att det inte i tillräckligt hög grad har beaktats hur integrationer till andra
system och befintlig arkitektur ska fungera. Därtill har inte interna behov av resurser i
samband med implementering säkerställts vilket leder till att systemen inte kommer i drift
eller att funktionaliteten i systemen inte optimeras.
Process för förstudier och nyttorealisering
Avsaknaden av process för verksamhetsutveckling gör i sin tur att det är svårt, näst intill
omöjligt, att genomföra nyttokalkyler och prioriteringar på ledningsnivå av digitala
investeringar.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, likt flera andra förvaltningar, står inför en stor resa
vad gäller digital mognad. För att resan ska kunna påbörjas ser vi att behov finns av att
tillsätta eller om-allokera resurser med tydliggjorda ansvarsområden och uppdrag.
Det sker i olika delar av IT-styrningen aktiviteter och åtgärder i nuläget är arbetet inte
samordnat och strukturerat så att resurser och kompetens nyttjas fullt ut. En bättre
samordning skulle öka effektiviteten och styrningen och förbättra möjligheter att nå mål
och strategier.
I de områden vi har lyft med brister är resurser och kompetens avgörande faktorer
tillsammans med en strategisk styrning. Behoven av systemstöd är stort i
organisationen och vi ser ett stort värde att objektsförvaltningen på ett tydligare sätt
knyts närmare de processer i verksamheten som systemstöden avser att stödja. De
system som finns inom hälso- och sjukvård behöver ha rätt kompetens utifrån roll och
ansvar där vi ser att kompetenskrav behöver formuleras för rollerna förvaltningsledare
verksamhet och förvaltningsledare IT då det är nyckelfunktioner för att skapa den
ordning och reda som saknas.
Den otydlighet i ansvar och de brister som finns nuvarande objektsförvaltning ser vi
stora risker med. Säkra och tillförlitliga system och en robust informationshantering är
avgörande faktorer för en patientsäker och centrerad vård. Tillgång till IT och digitala
verktyg är avgörande faktorer för att regionen ska kunna följa de nationella strategier
inom e-hälsa och God och nära vård som är beslutade.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom HSF
1. Etablera det strategiska ledarskapet för digitalisering genom att
integrera verksamhetsutveckling och digitalisering i
ledningsgruppen och strategiskt styra arbetet framåt.
2. Skapa ordning och reda genom att implementera
objektsförvaltningsmodell fullt ut där objekt organiseras i portfölj
med förvaltningsområden utifrån de processer som systemen
avser att stödja.
3. Tydliggör roller inom förvaltningen och i förhållande till centrala
funktioner inom RSF. Ta vara på de resurser som finns och
samordna dessa för en ökad gemensam utvecklingskraft.
4. Ta fram en kravprofil över kompetens för rollerna
förvaltningsledare verksamhet och förvaltningsledare IT.
5. Gör en översyn och samla information om nuvarande system och
funktioner för att se om det finns system som kan avvecklas eller
det finns sårbarheter som föranleder mer skyndsamma åtgärder.
6. Skapa en tydlighet i förväntningar, krav och mål för digitalisering i
förvaltningen som styr mot digitaliseringsstrategin.
7. Bryt ner mål i aktiviteter på kort sikt för att kunna konkretisera
och följa upp att arbetet utvecklas i rätt riktning och takt.
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Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen har inga egna särskilda resurser utanför digitaliseringsavdelningen utpekade för objektsförvaltning eller ITsamordning/digitalisering. Uppdraget att hantera detta för Regionsstyrelseförvaltningen internt ligger på digitaliseringsavdelningen, primärt
inom enheten Utveckling och digitalisering.
Regionsstyrelseförvaltningen har därför skiljt IT/digitalisering och verksamhetsutvecklingsfrågorna åt organisatoriskt. Det saknas därför någon
som ”hakar på” med digitaliseringsperspektivet och de möjligheter som finns där, i arbetet med verksamhetsutveckling.
Regionsstyrelseförvaltningens ansvarsområde i den egna verksamheten är relativt brett och består av ett antal regionövergripande processer
och stödfunktioner såsom HR, Ekonomi, Kansli mm.
Vi noterar dock att det inte finns något gemensamt system eller metod för verksamhetsutveckling inom förvaltningen vilket gör det svårt att
arbeta med digitalisering som stöd för verksamhetsutvecklingen.
Utvecklingen sker därför till största delen utifrån befintliga system med ett relativt internt perspektiv. Vi noterar dock att förbättringsförslag och
utvecklingsbehov i viss mån fångas upp av enheten för utveckling och digitalisering men att detta inte sker strukturerat eller kontinuerligt. Det
är upp till varje avdelningschef att anlägga perspektivet digitalisering, fånga behoven och göra ”beställningar” till digitaliseringsavdelningen.
Förvaltningen noterar själva att det saknas tillräckligt med resurser på digitaliseringsavdelningen för att kunna bistå och stödja i den omfattning
som krävs för att få fart på arbetet med digital utveckling. Vi noterar att det kan krävas fler i förvaltningen som arbetar internt med
verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering generellt.

Regionstyrelseförvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Regionstyrelseförvaltningen
Ledningens fokus

Ansvarsfördelning och roller

Vi noterar att ledningen har fokus på digitalisering och prioriterar frågan. Dock är det kluvna
uppdraget att vara styrande och stödjande för hela regionens organisation, samtidigt som
man ska bedriva den inre verksamhetsutvecklingen internt på den egna förvaltningen,
problematiskt. Vi noterar att det finns en tendens av att ha nedprioriterat det interna arbetet
med verksamhetsutveckling och digitalisering och att systematiken för detta arbete saknas
vilket gör att ledningen inte får upp frågorna på bordet.

Regionstyrelseförvaltningen har hela sitt arbete med objektsförvaltning och
digitalisering på den gemensamma digitaliseringsavdelningen. Det gör att
processen förskjuts i organisationen jämfört med andra förvaltningar. Här
uppstår gapet snarare i processen mellan behovsfångst och
verksamhetsutveckling och över till den grundläggande formuleringen av
behov. Detta fungerar delvis direkt från respektive avdelningschef till
digitaliseringsavdelningen men det saknas struktur och tydlighet i roller och
ansvar som behöver se något annorlunda ut för
Regionsstyrelseförvaltningen än för andra förvaltningar givet vald
organisation.

Process för beslutsfattande
Vi noterar att det saknas en tydlig struktur för hur beslutprocessen ska se ut för den egna
förvaltningens utveckling och digitalisering samt hur underlag för detta tas fram och
prioriteras.

Balansering av risk och smidighet
Vi bedömer att arbetet med riskhantering inte sker systematiskt. För de system som finns
sker inrapportering i LISA från objektsförvaltare på digitaliseringsavdelningen. Dessa är dock
relativt långt från verksamheten och kopplingen mellan informationsägaren och
objektsförvaltaren är inte helt tydlig. Det är därför svårt att uttala sig generellt om hur arbetet
med balansen mellan riskanalyser och utveckling bedrivs inom förvaltningen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Process för verksamhetsutveckling

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Regionstyrelseförvaltningen har ingen systematisk förvaltningsgemensam metod eller process för
verksamhetsutveckling som alla arbetar med. Enligt uppgift så saknas idag resurser för den
förvaltningsinterna verksamhetsutvecklingen vilken idag i hög utsträckning ligger på respektive
avdelningschef. Verksamhetsutveckling och digitalisering kräver särskilda kompetenser vilket gör
att det kan vara en utmaning att få till på ett systematiskt sätt om det inte finns särskilda
resurser/kompetenser för uppdraget.

Vi noterar att arbetet med informationssäkerhet är splittrat på flera olika
delar av Regionstyrelseförvaltningens organisation. Det är också svårt
att göra skillnad på hur arbetet bedrivs internt i förvaltningen och vem
som ansvarar för vad i relation till hur det bedrivs riktat till hela regionen
där förvaltningen har ett stöduppdrag. Vi noterar dock givet vad andra
förvaltningar gett uttryck för att arbetet behöver samlas och förstärkas
vad avser stöd och rådgivning inom informationssäkerhetsarbetet och
GDPR. Allt i syfte att kunna göra rätt klassningar och ge
digitaliseringsavdelningen rätt information i LISA för att säkerställa ett
säkerhetsskydd på rätt nivå för varje system/objekt.

Process för anskaffning
Inom Regionstyrelseförvaltningen hanteras anskaffningsprocessen av digitaliseringsavdelningen.
Dock kan vi inte notera att någon anskaffning av större karaktär skett på länge varför det är svårt
att uttala sig om hur processen ser ut.

Process för nyttorealisering och förstudier
Någon process för nyttorealisering och förstudier kan inte identifieras inom
Regionstyrelseförvaltningen. Dock hanteras detta troligen inom digitaliseringsavdelningen när det är
aktuellt och där är de regionövergripande processerna kända och förankrade.
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Regionstyrelseförvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Regionsstyrelseförvaltningen behöver utveckla en tydlig och strukturerad process för
verksamhetsutveckling där digitalisering ingår som en integrerad del. Det innebär att
man behöver närma sig varandra inom förvaltningen mellan avdelningarna och
digitaliseringsavdelningen för att få den nära kopplingen mellan verksamhetsutveckling
och digitalisering som krävs både för utvecklingen och förvaltningen.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom
Regionstyrelseförvaltningen

Eftersom det ser annorlunda ut i den interna organisationen på
Regionsstyrelseförvaltningen än på andra förvaltningar där verksamhetsutveckling och
digitalisering/IT hänger ihop i samma avdelning, behöver processen och dess funktion
kompensera för organisationen. En tydlig process, roller och ansvar blir därför ännu
viktigare för Regionsstyrelseförvaltningen än för övriga.

2. Skapa en tydlig beslutsprocess och tydliggör hur behovsfångst
och goda idéer ska förmedlas från verksamheterna och
omvandlas till digital utveckling

Detta är också viktigt ur ett beslutsperspektiv för att säkerställa att ledningen får upp
rätt frågor på bordet för att kunna fatta prioriterade och välgrundade beslut avseende
digitala investeringar och resurssättning av drift.

1. Etablera en tydlig process för verksamhetsutveckling och hur
digitalisering ska vara en integrerad del i denna.

3. Tillse att arbetet med digitalisering och förvaltning är resurssatt
på det sätt som krävs givet de stora system som finns inom t ex
ekonomi, HR och ärendehantering.
4. Se över behovet av integrationer mot andra förvaltningars system
för att underlätta det vardagliga arbetet med t ex fakturering,
avgiftsuttag, budgetering och prognosarbete.
5. Observera att de system som Regionsstyrelseförvaltningen är
ägare av ofta är ”navet” i den regionala systemmiljön. Dessa
system är därför ofta verksamhetskritiska för samtliga
verksamheter vilket kräver nogsam riskanalys och
kontinuitetsplanering gemensamt med objektsförvaltarna på
andra förvaltningar. En tumregel är att där integration finns
mellan två system behöver även objektsförvaltarna för de två
systemen mötas med jämna mellanrum. En organisatorisk
”integration” krävs också.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en förhållandevis liten förvaltning bestående av sex avdelningar. Inom förvaltningen finns det en
verksamhetsutvecklare som i viss mån arbetar med digitalisering. Därtill finns det inom förvaltningen flertalet medarbetare med hög digital
kompetens. Förvaltningen saknar dock en roll som IT-samordnare eller liknande som kan hantera och driva processen för digital utveckling och
kommunikationen med Digitaliseringsavdelningen.
Förvaltningens verksamhetsutvecklare hanterar förvaltningens digitaliseringsplan. När denna revideras tas den upp på ledningsnivå där förslag
på ändringar samt förslag från förvaltningen lyfts fram.
Vi noterar att förvaltningen har flertalet äldre system som fortfarande används och även kvar något egenutvecklat program som skapar en
tröskel för den digitala utvecklingen. Flera av dessa system är i behov av att bytas ut och moderniseras för att skapa förutsättningar att jobba
med digitalisering och innovation.
Förvaltningen har utpekade objektförvaltare i organisationen där denna uppgift sköts som del av annan tjänst. Det finns dock en önskan att
konsolidera och dra ner på antal system och därmed minska belastningen inom objektsförvaltningen.
Inom förvaltningen finns också en person som arbetar med GDPR. I nuläget pågår också ett arbete inom förvaltningen kring
informationssäkerhetsklassning av sekretesshandlingar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningens fokus

Balansering av risk och smidighet

Vi uppfattar att ledningen har frågan kring digitalisering och utveckling högt på agendan men
att förvaltningens litenhet gör det svårt att prioritera om befintliga resurser för att investera
och utveckla. Man hamnar i en ond cirkel där man inte kan prioritera utvecklingsfrågorna utan
befintliga resurser behövs i de dagliga uppgifterna. Då kan vardagen inte förändras som skulle
kunna leda till att frigöra tid för utvecklingsarbetet.

Det finns generellt en hög kunskap inom förvaltningen kring risk och
informationssäkerhet. Förvaltningen besitter en hög juridisk kompetens inom
sitt område och har förmågan att klassa sin information.
På grund av att man har en del äldre system är vår bedömning att man är i
stort behov av att se över hela miljön och få stöd och råd i vad som behöver
bytas ut först ur ett säkerhetsperspektiv och vad som kan prioriteras i ett
senare skede. Vidare behövs stöd i arbetet med integrationer mellan olika
system för att uppnå en effektivare funktionalitet och bidra till en utveckling
som kan ske på ett säkert sätt.

Process för beslutsfattande
Det saknas metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas
systematik för att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen.
Frågor om digitalisering och IT finns med på ledningens agenda och det är ledningsgruppen
som beslutas om förvaltningens digitaliseringsplan
Det finns ett arbete med hur goda idéer och behov fångas upp från verksamheten. Dock
saknas process för att få stöd i att göra verklighet av idéerna. Här gör sig gapet mellan
förvaltningen och digitaliseringsavdelningen påmint och blir en tydlig tröskel/blockering i
utvecklingsprocessen.
Förvaltningen uttrycker vidare att roller och ansvar i kedjan mellan förvaltningen/verksamheten
och digitaliseringsavdelningen är otydlig och att det är svårt att veta vem som ska göra vad
och vilka resurser förvaltningen förväntas ha själva och vad man kan avropa i form av stöd,
rådgivning, verkställighet från digitaliseringsavdelningen.

Ansvarsfördelning och roller
Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och
digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns ett tydligt gap
mellan dessa organisatoriska delar. Förvaltningen har i nuläget kapaciteten att
på verksamhetsnivå kunna genomföra behovsfångster och förstudier men
därefter behöver man stöd från digitaliseringsavdelningen att ta processen
vidare på ett bra sätt. Här möter inte digitaliseringsavdelningen upp och
utvecklingen stannar därför av och uteblir.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Process för verksamhetsutveckling

Process för nyttorealisering och förstudier

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en process för verksamhetsutveckling och förmåga att fånga
upp behov och möjligheter till utveckling i verksamheten. Det saknas dock en naturlig koppling att
arbeta med digitalt stöd för verksamhetsutvecklingen men vår bedömning är att detta snarare beror
på resursbrist och tillgång till den kompetensen i verksamhetsutvecklingsarbetet än på brister i
själva processen.

Vi noterar att Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda möjligheter att
jobba med förstudier utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv samt
krav på säkerhetsskydd för sin information. Dock stannar kapaciteten
där och arbete med nyttokalkyler mm kan i nuläget inte genomföras av
förvaltningen på egen hand.

Process för anskaffning

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Förvaltningen saknar en tydlig process för anskaffning och även resurser och kompetenser för att
klara av att genomföra hela anskaffningsprocessen. Förvaltningen har idag stora möjligheter att
genomföra förstudier och behovsfångster i verksamheten och idag finns mycket goda idéer ”på
hög” som inte kunnat genomföras.

Arbetet med informationssäkerhet och process för riskanalyser och
kontinuititetsplanering finns hos person med GDPR ansvar inom
förvaltningen. Denna person ansvarar för att informationen läggs in i
LISA och uppdateras.

Här krävs både egna resurser på förvaltningen och att digitaliseringsavdelningen möter upp och ger
stöd och råd i arbetet med att utforma de tekniska och systemmässiga kraven, att ge stöd i att
omvärldsbevaka vilken tillgänglig teknik och service som finns på marknaden som matchar
förvaltningens behov samt att upphandla och implementera dessa.
Vår bedömning är att det med Samhällsbyggnadsförvaltningens storlek är svårt att lösa resurser
inom ram för att bygga upp det stöd som det i perioder finns behov av i utvecklingsarbetet. Därför
behöver det finnas stöd att avropa från centrala funktioner för att kunna bedriva utvecklingsprojekt.

Vi noterar att LISA är ett system för att hantera både
informationsklassning och SLA vilket gör att även objektsförvaltarna
skulle behöva mata systemet med information för att säkerställa
objektens kontinuitet.

Vi menar att digitaliseringsavdelningens uppdrag därför behöver se olika ut för olika förvaltningar
för att alla verksamheter ska kunna ges samma möjligheter till digital utveckling.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda processer för att arbeta med
verksamhetsutveckling och beslut. Vidare finns en process för att fånga upp behov och
utvecklingsförslag i verksamheten.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hindret för Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta ytterligare steg i digitaliseringsresan
är enligt vår mening att det inte finns resurser/kapacitet att omvandla idéer och
behovsformuleringar till digitala lösningar och implementera detta.

1. Skapa en resurs för att arbeta med hur behovsfångst inom
verksamhetsutvecklingen ska omvandlas till digitala lösningar och
teknik.

Då förvaltningen är relativt liten är det vår bedömning att man behöver inleda dialog
med digitaliseringsavdelningen för att hitta en gemensam lösning på hur gapet mellan
verksamhetsutveckling och digitala och tekniska lösningar ska hanteras. Vi bedömer att
förvaltningen kanske är för liten och att behovet inte omfattar en heltidstjänst för att
arbeta med dessa frågor vilket talar för att ”mötet” i den gemensamma
digitaliseringsprocessen med digitaliseringsavdelningen behöver ske på ett annat ställe
än för övriga förvaltningar. Det är alltså inte säkert att det är ekonomiskt bäst för
regionen att låta förvaltningen bekosta en heltidsresurs för detta internt. Istället kanske
en gemensam resurs ska finnas tillgänglig inom digitaliseringsavdelningen som även
kan arbeta i perioder med andra förvaltningar.

2. Inled diskussioner med digitaliseringsavdelningen kring hur detta
ska lösas på bästa sätt för att få en gemensam process som
hänger ihop och är kvalitetssäkrad.
3. Flera av befintliga system är äldre och kan behöva bytas ut för att
underlätta objektsförvaltningen och kontinuiteten. En översyn
behöver göras och en prioriteringslista för utbytestakt i relation till
interna strategier och målsättningar behöver göras. Planeringen
bör ske gemensamt med digitaliseringsavdelningen och
upphandlingsfunktionen för att skapa god framförhållning och
planering för alla som behöver vara involverade i anskaffnings och
avvecklingsprocessen.
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Socialförvaltningen
Socialförvaltningen har tre heltidsanställda objektsförvaltare som hanterar de större systemen. Därtill finns det två objektsförvaltare som har
uppdraget på deltid vid sidan om ordinarie tjänst. Objektsförvaltningen sker enligt regionens antagna modell.
Det finns en styrgrupp för förvaltningens större objekt som träffas minst två gånger per år samt vid behov där frågor om objektsförvaltning och
förslag till förbättringar av objekt tas upp.
Inom Socialförvaltningen finns idag ett förvaltningsobjekt för verksamhetssystem. Socialförvaltningen är på väg att skapa fem
förvaltningsobjekt för att täcka in även andra förvaltningsobjekt såsom exempelvis välfärdsteknik. Socialförvaltningen har själva genomfört en
utredning kring hur dessa objekt ska ”paketeras” för att ha en effektiv och ändamålsenlig förvaltning och utveckling inom alla delarna.
Inom förvaltningen finns centralt placerade resurser i from av utvecklingsledare med inriktning mot verksamhetssystemen och
informationssäkerhet.
På flera avdelningar finns personer som arbetar med digitalisering såsom:
 Digitala coacher
 Digitala koordinatorer
 Digitala samordnare
På varje avdelning finns även en verksamhetsutvecklare som driver digital utveckling för verksamheten. Detta i syfte att kontinuerligt höja den
digitala kompetensen hos alla som arbetar i verksamheterna och säkerställa att nya arbetssätt implementeras för att få ut nyttan av system och
tillgänglig välfärdsteknik.

Socialförvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Socialförvaltningen
Ledningens fokus

Ansvarsfördelning och roller

Digitalisering och verksamhetsutveckling både som integrerade delar och som separata delar
i form av objektsägarskap står högt på ledningens agenda. Ledningsgruppen har löpande
frågorna på bordet och det är även administrativ chef som ingår i Region Gotlands
digitaliseringsnätverk.

Socialförvaltningen betraktar digitalisering som ett verksamhetskritiskt
område vilket gör att de tagit mycket stort ansvar för den digitala
utvecklingsprocessen som helhet. Förvaltningen följer de styrdokument
som finns både avseende objektsförvaltningen, informationsklassningen
och digitalisering. Det gör att de sedan länge byggt upp en kompetens för
att både arbeta systematiskt och strukturerat och att kunna vara skickliga
beställare och uttrycka sin behov i relation till digitaliseringsavdelningen.

Förvaltningschef är även aktiv objektsägare för verksamhetssystemen och finns med i
styrgruppen för objekten inom förvaltningen
Process för beslutsfattande
Vi noterar att det finns en mycket väl strukturerad process för beslutsfattande både
strategiskt och för mindre, snabba utvecklingsprojekt. Processen för beslutsfattande och
beredning följer en väl inarbetad verksamhetsutvecklingsprocess och är väl anpassad till de
processer som anges i regionens digitaliseringsstrategi. Processen känns väl förankrad och
känd i organisationen.

Balansering av risk och smidighet

Här uppmärksammar vi därför inte samma gap som finns mellan
förvaltning och digitaliseringsavdelningen för andra förvaltningar.
Förvaltningens skicklighet att hålla i strukturen i enlighet med beslutade
styrdokument och kompetensen att uttrycka behov gör att förvaltningen
har förmåga att dra in digitaliseringsavdelningen på ett naturligt sätt i sin
process.
Vår bedömning är att Socialförvaltningen blir prioriterade av
digitaliseringsavdelningen för att det är enkelt att arbeta med förvaltningen
och de pratar ett språk som gör ”beställningarna”/behoven enkla att
uppfatta och utföra.

Då förvaltningen håller ihop sitt arbete med objektsförvaltning med utveckling och
digitalisering på flera sätt, sker en kontinuerlig balans av risk och smidighet. Arbetet med
klassning och införande av information i LISA sköts av objektsförvaltare och risker lyfts
kontinuerligt. Även kontinuitetsplanering sker inom LISA.
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Socialförvaltningen
Process för verksamhetsutveckling
Socialförvaltningen har sedan lång tid en väl utvecklad process för verksamhetsutveckling. Processen har sin grund i lean och
att systematiskt arbeta i hela organisationen med att hitta och uppmärksamma ständiga förbättringar från den enskilde
medarbetaren och uppåt i organisationen. Processen och arbetet i den är väl känt och implementerat i hela organisationen.
Förbättringsförslag lyfts upp av medarbetare i en strukturerad verksamhetsutvecklingsprocess. Förslag kan lämnas av
medarbetaren direkt (genom ett digitalt system för ändamålet) men kan även identifieras i dialoger och diskussioner under
APT och medarbetarsamtal. Vid dessa finns alltid en punkt som berör förvaltningens digitaliseringsarbete med.
Medarbetarnas förslag går sedan vidare till verksamhetsutvecklare och Kvalitet- och utvecklingsrådet där förvaltningens
utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare deltar med kvalitetschef och administrativ chef. Här diskuteras gjorda
behovsfångster och förslag till digital utveckling för en prioritering.
Slutligen förs förslag upp till ledningsnivå för beslut eller förs in i digitaliseringsplanen för att finnas med i den långsiktiga
utvecklingen.

Vi noterar att processen för verksamhetsutveckling inom Socialförvaltningen är exakt den process som krävs för att arbeta
framgångsrikt utifrån regionens digitaliseringsstrategi. Socialförvaltningen hade därför alla grundförutsättningar på plats för
att snabbt implementera digitaliseringsstrategin när den kom.
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Socialförvaltningen, forts.
Process för anskaffning

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Socialförvaltningen arbetar systematiskt med regionens process för anskaffning och utveckling av
nya system och tjänster. Arbetet påbörjas i en idéfas och fortsätter sedan in i nyttorealisering och
förstudiearbete.

Förvaltningen arbetar strukturerat med informationssäkerhet och
säkerhetsskydd genom att följa regionens modell för objektsförvaltning.
Informationen i samtliga objekt är klassad och inlagd i LISA. Där
återfinns även motsvarande uppgifter för SLA med riskbedömning och
kontinuitetsplanering.

Socialförvaltningen får gott stöd från digitaliseringsavdelningen vid behov men arbetar också
långtgående själva med omvärldsbevakning mm när det gäller tillgänglig teknik, inte minst inom
området välfärdsteknik.
Socialförvaltningen uppger att man arbetar för att höja den digitala kunskapsnivån generellt i
förvaltningen genom t ex digitala coacherna ute på avdelningarna. På detta sätt ökar man
kompetensen generellt kring digitalisering och vad det skulle kunna innebära och därmed ökas
inspirationen och innovationskraften för att hitta nya lösningar.

Förvaltningen arbetar aktivt inom olika arbetsgrupper
(systemförvaltarmöten var 14:e dag, förvaltargrupp 2 gånger/år,
styrgrupp 2 gånger/år). Här uppdateras löpande de aktiviteter som finns
inom objekten. Riskanalys och klassning uppdateras 1 gång/år i enlighet
med objektsförvaltningsmodellen.

Process för nyttorealisering och förstudier
Förvaltningen arbetar strukturerat med nyttorealiseringar och förstudier i enlighet med regionens
process. Man arbetar utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv i alla delar.
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Socialförvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Socialförvaltningen arbetar i alla delar efter fastställda styrdokument inom såväl
objektsförvaltning, anskaffning och digitalisering.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom Socialförvaltningen

Det finns en väl etablerat struktur och process för verksamhetsutveckling där
digitalisering är en självklar och integrerad del högt på agendan.

1. Nästa steg i mognadstrappan för Socialförvaltningen är
maskininlärning och AI vilket man redan idag har påbörjat i viss
mån. För att kunna balansera den utvecklingen mot risk och
informationssäkerhet krävs hög kunskap inom
informationssäkerhet vilket troligen kommer behöva förstärkas
antingen med resurser centralt för stöd eller som egen resurs på
förvaltningen. Här behöver Socialförvaltningen inleda dialog med
digitaliseringsavdelningen och Regionsstyrelseförvaltningen hur
detta ska lösas så att man hittar en effektiv process och
resurssättning för hela regionen.

Det finns strukturer för objektsförvaltningen som är länkade till utvecklingen genom
ledningens engagemang och beslutsprocesserna som går i varandra. Det gör att
befintliga system tas tillvara på ett effektivt sätt och hanteras säkert och korrekt.
Ledningen har prioriterat hög kompetens inom alla områden och funktioner som krävs
för att bedriva såväl objektsförvaltning som utveckling. Det finns tillräckligt med
resurser för uppdraget. Det finns också en medvetenhet om skillnaden mellan behovet
av resurser och kompetenser/hantering för administrativa system och välfärdstekniken.
Resurser och kompetenser finns långt ut i verksamheten för att jobba med kontinuerlig
implementation av nya arbetssätt som en följd av ny teknik samt att tillse att befintlig
välfärdsteknik används överallt såsom det varit tänkt. Dessa resurser höjer också
kontinuerligt den digitala kompetensen i hela organisationen vilket skapar möjligheter
för en mycket stor innovationskraft som också tas tillvara i strukturerade processer.

2. Stödja övriga förvaltningar i hur strukturen ser ut och hur det går
till i praktiken när Socialförvaltningen arbetar med digitalisering
och objektsförvaltning. Socialförvaltningen behöver stå modell
och dela med sig av sitt arbetssätt till hela övriga organisationen,
inte minst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i delar arbetar
med samma typer av objekt.
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Tekniska förvaltningen
Inom Tekniska förvaltningens verksamhetsstöd finns verksamhetsutvecklare som arbetar med digitalisering och IT-relaterade frågor. Ytterligare
IT-resurser på verksamhetsnivå består av en anställd vars huvuduppgift består av att arbeta med e-tjänster och digitalisering. Verksamheterna
kontaktar dessa vid behov.
Det finns utpekade objektsförvaltare och objektsägare för samtliga verksamhetssystem inom förvaltningen. Det saknas emellertid en tydlig
strategi och struktur för hur man ska arbeta med den faktiska objektsförvaltning och uppdraget hanteras som en del av andra tjänster vilket gör
att det lätt blir en nedprioriterad fråga. Denna avsaknad av strategi och struktur resulterar i att det idag inte sker någon tydlig och enhetlig
administration av, eller något strukturerat förbättringsarbete av nuvarande system.
Det framgår dessutom att det finns ett glapp mellan digitaliseringsplanen och det arbete som sker i praktiken. Det framgår bland annat att
digitaliseringsplanen inte betraktas som prioriterad ute i verksamheterna. Förvaltningens avdelningar jobbar idag inte systematiskt med
utveckling och förbättringar som sedan utgör delar av digitaliseringsplanen utan processen bedöms vara lite haltande. Det blir ett uppifrån och
ner arbete och inte ett nerifrån och upp arbete.
Enligt intervjuade personer finns en tydlig modell för hur man ska arbeta med informationssystemet LIS. Det saknas dock personal på
förvaltningen som besitter tillräckligt med kunskap för att hantera programmet och informationsklassningen.
Generellt görs vi bedömningen att det saknas resurser för att få till ett systematiskt arbete med digitalisering och objektsförvaltning. I viss mån
saknas även kompetensen då frågorna får hanteras inom ramen av andra tjänster och ”i mån av tid”.

Tekniska
förvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Tekniska förvaltningen
Ledningens fokus

Balansering av risk och smidighet

Vi uppfattar att ledningen har fokus på arbetet med digitalisering och utveckling men att arbetet
inte är systematiserat och fokuserat på ett sådant sätt så att ledningen kan fatta goda, välgrundade
och prioriterade beslut.
Om förvaltningen skapar en systematisering kan ledningen lättare få upp rätt frågor på bordet, vara
mer insatta i plan och strategi för digitalisering som en del av verksamheten och fatta mer
välgrundade beslut.

I nuläget saknas ett systematiskt arbete för att möta risker inom
objektsförvaltningen. Det saknas resurser/kompetens för att arbeta
systematiskt med objektsförvaltningen och LISA vilket upplevs som
svårt och krångligt. Här behövs dels avsättas tillräckligt med tid i
förvaltningen för att klara av att arbeta med detta område men också
stöd från central IT som kan möta upp och tillse att riskhantering kan ske
på ett sådant sätt att det inte hindrar utveckling och innovativa lösningar.

Vi noterar att digitalisering inte hanteras som en integrerad verksamhetsfråga utan frågan hanteras
i stort som ett eget utvecklingsspår.

Ansvarsfördelning och roller

Process för beslutsfattande
Det saknas metoder för en systematisk verksamhetsutveckling vilket också gör att det saknas
systematik för att ta tillvara goda idéer där digitala verktyg kan bli ett reellt stöd i vardagen.
Verksamhetsutvecklarna och IT-samordnare arbetar successivt med lösningar som kan appliceras i
verksamheten men det riskerar att bli ett uppifrån och ner perspektiv där lösningar inte är grundade
i de vardagliga sysslorna. En sådan process riskerar att skapa projekt med lägre nyttograd och lägre
användande/svårare att implementera tillsammans med förändrade arbetssätt.

Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och
Digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns ett
tydligt gap mellan dessa organisatoriska delar. Förvaltningen har svårt att
ge uttryck för vad de behöver och Digitaliseringsavdelningen möter inte
upp utan inväntar tydliga ”beställningar”. Detta gäller såväl
riskhanteringen och objektsförvaltningen som den digitala utvecklingen.

Vi noterar att förslag till utveckling, där medarbetare i verksamheten ser behov och
uppmärksammar verksamhetsutvecklarna på detta, sker ibland och att det då ofta handlar om
mindre åtgärder. Vi ser stora möjligheter att systematisera detta arbetssätt för att få ut mer effekt
och även större digitaliseringsprojekt på detta sätt.
Vår bedömning är att processen inte riktigt hänger ihop, utan den spretar och det är svårt att få
grepp om hur arbetet bedrivs och vilka konkreta målsättningar som finns med arbetet. Det leder till
att utveckling sker i öar och det kan vara svårt att skapa helhetslösningar och att fatt i
utvecklingsprojekt och innovativa idéer. Vår bedömning är att när denna process är på plats kanske
det inte upplevs som att resursbristen internt på förvaltningen egentligen är så stor.
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Tekniska förvaltningen
Process för verksamhetsutveckling

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd

Vår bedömning är att Tekniska förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling kontinuerligt men
att man saknar en systematik och en metod för detta. Det gör att det är svårare att få
digitaliseringen att bli en integrerad del av verksamhetsutvecklingen när det inte finns någon tydlig
process och metod att haka upp digitaliseringsarbetet på.

Arbetet med informationssäkerhet och process för riskanalyser och
kontinuititetsplanering finns hos objektsförvaltarna inom förvaltningen.
Vi noterar dock att det saknas tid och i vissa fall kompetens för de
medarbetare som har ett objektsförvaltaransvar att hantera frågorna på
ett adekvat sätt. Vidare noterar vi att förvaltningen inte får det stöd från
centralt håll som skulle behövas vare sig när det gäller
objektsförvaltningen (kompetenshöjande åtgärder och stöd i arbetet)
som i arbetet med informationssäkerhet och klassning.

Digitaliseringsarbetet blir istället delvis ett eget utvecklingsspår med separata projekt. Detta leder
till att vi bedömer att mognadsgraden är relativt låg men att det finns mycket goda möjligheter att
utvecklas snabbt om man hittar systematik och process för utvecklingsarbetet.
Process för anskaffning
Det framkommer att förvaltningen har en lång tradition av att köpa in system själva, utan stöd från
Digitaliseringsavdelningen. Detta har lett till att antalet system är högt och att administrationen av
dessa inte är planerad på ett adekvat sätt.
Förvaltningen uttrycker ett behov av att kunna arbeta mer med digitaliseringsavdelningen i
samband med framtida inköp och förstudier, framförallt som en rådgivande funktion. I dagsläget tar
förvaltningen ibland hjälp av externa konsulter vid inköp av system då man inte uppfattar att
digitaliseringsavdelningen har resurser eller kompetens att hjälpa till. Förvaltningen uttrycker även
att man har svårt att uttrycka sina behov på ett sådant sätt så att digitaliseringsavdelningen tar
emot uppdraget att hjälpa med det som behövs.
Process för nyttorealisering och förstudier
Vi noterar att Tekniska förvaltningen inte arbetar strukturerat med nyttorealiseringar och förstudier
mer än vid det större införandeprojektet DISA, men att det även där finns brister i underlaget.
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Tekniska förvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Vi ser stora möjligheter för Tekniska förvaltningen att relativt snabbt ta sig framåt i
digitaliseringsresan. Genom projektet DISA finns en systematik i projektledning och
arbetssätt med större utvecklingsprojekt som kan tas tillvara och överföras in i en
systematik som kan appliceras i hela förvaltningen med kontinuitet.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom Tekniska förvaltningen

Centralt för Tekniska förvaltningen är att man skapar en systematik kring sin
verksamhetsutveckling och beslutsprocess där digitalisering blir en integrerad del. På
så vis blir arbetet mot digitaliseringsstrategin enklare att förhålla sig till och
förvaltningens egen digitaliseringsplan blir mer logisk.

2. Skapa en process och struktur för systematisk
verksamhetsutveckling där det digitala perspektivet kopplas på
som en integrerad del

Vidare är det av vikt att ”ordning och reda” i systemparken är på plats vilket endast kan
uppnås genom en aktiv objektsförvaltning. Här behöver man inom förvaltningen ta ett
grepp och sätta rollbeskrivningar och kompetensprofiler för objektsförvaltarna så att
dessa ges en möjlighet att arbeta på det sätt som krävs för att säkra objektets säkerhet
och funktionalitet men även ha förmåga att arbeta med utveckling och avveckling av
befintliga system/objekt.

1. Förstärka arbetet med objektsförvaltning och öka kompetensen
kring vad uppdraget innebär

3. Skapa en tydlig och känd beslutsprocess för att fånga goda idéer
från verksamheten längst ut i linjen och upp på ledningens bord.
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Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen har en avdelning för stöd och utveckling som hanterar verksamhetsutveckling och IT/digitalisering. Avdelningen består
av åtta verksamhetsutvecklare med varierande roller. Det finns en ambition att sudda ut gränser mellan verksamhetsutveckling och
digitalisering/IT varför allt detta återfinns inom samma enhet. Uppdragen avseende verksamhetsutveckling, digitalisering, projektledning och
objektsförvaltning hanteras i flera delar även av samma personer.
Förvaltningen har historiskt varit relativt systemfattigt och därför inte arbetat så systematiskt med objektsförvaltningsmodellen. Vartefter
digitaliseringen tagit fart och antal objekt ökat i antal har man successivt också börjat arbeta mer strukturerat med sin objektsförvaltning och
ser behovet av ökade resurser inom området för att ha ordning och reda i systemen.
Utbildningsförvaltningen har två olika typer av system och digital utveckling. Den ena delen rör den verksamhetsnära digitaliseringen inom
lärandet. Den andra delen rör administrationen och mer traditionella administrativa system och processer. I digitalisering av lärandet krävs helt
annan typ av välfärdstekniska lösningar, förvaltning och stöd, än vad som krävs inom det administrativa arbetet.
Inom den välfärdstekniska delen hanterar Utbildningsförvaltningen det mesta själva i form av teknisk utrustning, support och utbildning. Detta
arbete sker nära skolorna och med korta ledtider.

Utbildningsförvaltningen

Utgångsläge

Analogt arbetssätt

Digitisering

Digitalisering

Total digital
transformation

Maskininlärning
Artificiell intelligens

Digitaliseringsstrategi
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Utbildningsförvaltningen
Ledningens fokus

Ansvarsfördelning och roller

Ledningen inom Utbildningsförvaltningen betraktar IT och digitalisering som en integrerad del av
verksamhetsutvecklingen. Det gör att frågorna kommer högt på agendan. Vi noterar dock att viss
omprioritering av resurser har gjorts till t ex objektsförvaltning då antalet system och den digitala miljön
generellt ökat i omfattning men att det kan komma att behöva göras ytterligare omprioriteringar för att
säkerställa säker drift och utveckling framöver.

Vi noterar att ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och
Digitaliseringsavdelningen behöver tydliggöras och att det finns
ett tydligt gap mellan dessa organisatoriska delar. Från
Utbildningsförvaltningen har man mycket resurser och har klivit
långt fram i den gemensamma processen för att själva täcka upp
gapet och göra sig oberoende från flaskhalsar i form av uteblivet
stöd från digitaliseringsavdelningen. Det gör att utveckling kan
bedrivas i relativt snabb takt men att digitaliseringsavdelningen
riskerar att tappa kontrollen över regionens it-miljö och sårbarhet.
Här behöver digitaliseringsavdelningen kliva fram och möta upp på
sin del av gapet och fylla det utrymme som
Utbildningsförvaltningen själva idag fyllt. Då ges möjlighet för
förvaltningen att få resurser till mer behovsfångst och
utvecklingskraft samt att använda mer resurser till
objektsförvaltning.

Process för beslutsfattande
Vi noterar att det finns en väl fungerande process för beslutsfattande både avseende digitaliseringsplan
på lång sikt och i enskilda projekt. Detta hanteras idag av verksamhetsutvecklarna som en integrerad del
av verksamhetsutvecklingen. Behov fångas, bedöms, prioriteras och beslutas i den omfattning det finns
resurser.
Vi noterar dock att det saknas en tydlig inriktning med vad huvudsyftet med digitalisering är och varför
det ska göras. Är det primärt för att effektivisera/spara pengar, kvalitetshöja, motverka kommande
kostnadsökningar eller annat syfte. Det finns således vissa brister i den övergripande strategin som kan
behöva förtydligas, omvandlas till förvaltningens ambitioner och målsättningar för sina verksamheter och
förankras internt i förvaltningen.
Balansering av risk och smidighet
Förvaltningen gör själva bedömningen att informationssäkerheten är en sårbar punkt. Man bedömer att
det är för få som arbetar med frågan och har kompetensen samt att det saknas stöd från centralt håll
både vad gäller kompetens och rådgivning och ledning i hur man systematiskt förväntas arbeta på
förvaltningsnivå.
För att klara av att hantera sin utveckling i det digitala lärandet i relation till risker och sårbarhet har man
inom förvaltningen tagit fram den s k ”gröna listan”. Denna lista består av system och applikationer som
är godkända för lärarna att ladda ner och använda. Vid uttryckta behov av applikationer och program från
lärarna som inte finns med på ”gröna listan” så görs en riskkontroll av dessa och de förs därefter upp på
listan alternativt nekas plats på listan.
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Utbildningsförvaltningen
Process för verksamhetsutveckling

Process för nyttorealisering och förstudier

Utbildningsförvaltningen har en process för verksamhetsutveckling och förmåga att fånga upp
behov och möjligheter till utveckling i verksamheten. Det finns en naturlig koppling att arbeta med
digitalt stöd för verksamhetsutvecklingen och att skapa adekvata nyttor i verksamheten.

Förvaltningen arbetar i viss mån med förstudier när det kommer till
större projekt men har inte resurser att alltid arbeta på det sättet.
Nyttorealisering anses vara komplicerat då mycket av
Utbildningsförvaltningens digitalisering är av kvalitetshöjande art och
svår att bedöma nyttan av på det sättet. Det är inte heller nyttokalkyler
som ligger till grund för beslut och prioriteringar utan det är
bedömningar utifrån verksamhetsutveckling som görs.

Process för anskaffning
Vi noterar att det, förutom behovet av stöd vad gäller objektsförvaltningen, finns ett behov av stöd
vid upphandling av nya system. I dagsläget tar förvaltningen in externa konsulter för att stödja dem
i anskaffningsprocessen. Intervjuade på Utbildningsförvaltningen uppger att detta görs då de
interna resurserna inte är tillräckliga för att mäkta med att stötta upp under hela processen och att
digitaliseringsavdelningen och/eller upphandlingsavdelningen inte har resurser för att kunna
prioritera detta.
Vår bedömning är att det även här finns ett gap mellan förvaltningen och digitaliseringsavdelningen
som Utbildningsförvaltningen själva resurssätter för att inte tappa fart i sin utveckling.
Vår bedömning är att förvaltningen själv prioriterar att resurssätta något som inte ligger inom deras
ansvar tack vare att man betraktar den digitala utvecklingen som en naturlig del av sin
verksamhetsutveckling och kritisk för densamma.

Informationssäkerhet och process för säkerhetsskydd
Informationssäkerhet uppges vara en svag punkt inom förvaltningen.
Detta beror bland annat på en avsaknad av kompetens kring
informationssystemet LISA där information klassas. Personal på
förvaltningen uppger att de känner sig osäkra med systemet och ofta
behöver gissa sig fram under processen. Därtill har förvaltningen svårt
att bedöma möjliga risker/utfall vid felaktig informationsklassning. Vi
bedömer att det krävs stöd i denna process för att det ska vara tryggt
och givet vad man gör och varför inom området. Det krävs särskild
kompetens för detta vilket Utbildningsförvaltningen inte har hos sig
idag.
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Utbildningsförvaltningen
Sammanfattande slutsatser
Utbildningsförvaltningen ligger relativt långt fram i sin digitala mognad och har väl
utvecklade processer för verksamhetsutveckling. Digitalisering betraktas och hanteras
som en naturlig och integrerad del i verksamhetsutvecklingen och kommer därför även
högt upp på ledningens agenda.
Digitalisering innebär i vissa fall att det kontinuerligt krävs omflyttning av resurser från
manuellt arbete till att förvalta och utveckla system. I andra fall när det gäller
välfärdstekniska lösningar handlar den digitala utvecklingen många gånger om
kvalitetshöjande åtgärder vilket istället innebär ett ökat behov av resurser för att förvalta
och utveckla utan att det går att ta resurser från det manuella arbetet.
Ledningen behöver därför kontinuerligt vara observant på vilken omflyttning av resurser
som krävs över tid och hur de kvalitetshöjande åtgärderna ska finansieras.

Förslag på väsentliga åtgärder för att utveckla mognadsgraden
och få fart på digitaliseringsarbetet inom
Utbildningsförvaltningen
1. Skapa innovationsarenor och arbeta med innovationsledning
internt i organisationen
2. Ägna mer tid åt omvärldsbevakning
3. Kontinuerligt se över och omföra resurser från manuellt arbete till
förvaltning och utveckling av system
4. Tillse finansiering av långsiktig drift som är av kvalitetshöjande
karaktär

Digitalisering inom skolan är ett svårt område som kräver innovativa lösningar och
ibland även utmaningar av rådande lagstiftning. För att kunna fortsätta utvecklas utifrån
den relativt höga mognadsgrad man ändå befinner sig på är det vår mening att
förvaltningen behöver ägna mer tid åt och skapa kreativa forum för innovation och
omvärldsbevakning. Innovationsarbetet behöver involvera medarbetare på alla nivåer
från alla professioner inom förvaltningen.
För att skapa utrymme för detta behöver resurser som idag tas i anspråk för att klara
teknisk support och drift övergå till digitaliseringsavdelningens ansvar.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2022/648
22 april 2022

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Resultat av genomförd förstudie kring utrymmesmöjligheterna
vid avdelningar på Visby lasarett samt logistik och
trafikförutsättningar vid ett införande av kyldmatproduktion.
Förslag till beslut

•

Informationen mottages

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen våren
2023 återkomma med vilka kunder som skulle kunna erbjudas kyld mat
samt konsekvenserna av detta i hela måltidskedjan. Dessutom komma
med ett förslag till vilket av alternativen, nybyggnation eller
ombyggnation, som en fullskalig förstudie ska genomföras för.

•

Delrapportering sker till budgetavstämningen 2022

Sammanfattning

En översyn av måltidsverksamheten i Region Gotland genomfördes 2019-2021 med
hjälp av en extern konsult. Konsultrapporten föreslog ett antal utvecklingsområden
med bland annat införande av kyld mat i större skala. Då utrymme och logistik vid
Visby lasarett identifierats som möjligt trånga sektorer så fick
regionstyrelseförvaltningen i december 2021 i uppdrag att:: Till budgetberedningen i maj
2022 återkomma med resultat av genomförd förstudie kring utrymmesmöjligheterna vid
avdelningarna på Visby lasarett samt logistik- och trafikförutsättningar vid ett införande av
kyldmatsproduktion. (2019/958 RS § 396)
Extern projektledning har engagerats och resulterat i en slutrapport. Styrgrupp för
projektet har bestått av representanter från regionstyrelseförvaltningen samt hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Projektgrupp bestående av kompetenser från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen har varit
aktiva med inspel till utredningen. I begreppet ”avdelningarna vid Visby lasarett” har
även psykiatrin inkluderats.
Slutrapporten visar att utrymmen vid avdelningsköken, och avdelningarna, vid Visby
lasarett är mycket begränsade, detta oavsett hantering av kyld mat eller varm mat.
Trots begränsade ytor gör konsulten bedömningen att det är möjligt för
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avdelningarna vid Visby lasarett, inkl. psykiatrin, att ta emot och hantera kyld mat. En
övergång till kyld mat vid Visby lasaretts avdelningar skulle innebära investeringar i
ombyggnation och utrustning i avdelningsköken samt i transportvagnar.
Transport- och logistikförutsättningarna inom lasarettet skulle vid en övergång till
kyld mat inte påverkas nämnvärt om man enbart ser på den volym som i dag
produceras vid Strandgärdets kök. En övergång till kyldmatsproduktion vid
produktionsköket vid Visby lasarett med en större produktions- och leveransvolym
än dagens skulle dock kunna få påverkan på transportomfattningen. I vilken
utsträckning påverkan skulle ske skulle dock kräva en fördjupad analys efter
eventuellt beslut om kyld mat och volymer av det samma.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer utifrån utredningen att ett införande av kyld
mat till avdelningarna vid Visby lasarett, inklusive psykiatrin, är möjlig och att
logistik- och transportförutsättningar för att leverera kylda måltider till avdelningarna
inte påverkas av detta. Vid en omställning krävs investeringar i avdelningskök och
transportvagnar.
Vidare är bedömningen att förslag kring vilka volymer liksom vilka kunder och
enheter som ska få kyld mat behöver arbetas fram och att utvecklingsarbete
tillsammans med berörda förvaltningar kring att identifiera effekter i hela
måltidskedjan behöver genomföras. Utfall kring dessa två områden bedöms sedan
kunna ligga till grund för att utreda om det är mest fördelaktigt att genomföra
ombyggnation av befintligt produktionskök vid Visby lasarett eller att genomföra
nybyggnation av kök för kyldmatsproduktion.
Beslutsunderlag

•
•
•

Slutrapport, Kyld mat vid Visby lasarett inkl. psykiatrin, april 2022
Bilaga 2 Exempel serveringslösningar med för och nackdelar.
Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1.

Bakgrund, syfte och mål
DiningDevelopment Oeresund AB, nedan kallat DD, har på uppdrag av Region
Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, genomfört en utredning avseende avdelningar
vid Visby lasaretts förutsättningar att ta emot kyld mat samt se över logistik- och
trafikförutsättningarna vid ett införande av kyldmatsproduktion.
En tidigare utredning som genomfördes 2019 och 2021, visade på att en utökad
kyldmatsproduktion
(CookChill)
bland
annat
skulle
innebära
ökad
livsmedelshygienisk säkerhet, flexiblare serveringstid, effektivare administration
samt lägre investerings- och driftskostnader.
Då utrymme och logistik vid Visby lasarett identifierats som möjligt trånga sektorer
så fick Regionstyrelseförvaltningen i december 2021 i uppdrag att bland annat:
”Till budgetberedningen i maj 2022 återkomma med resultat av genomförd förstudie
kring utrymmesmöjligheterna vid avdelningarna på Visby lasarett samt logistik- och
trafikförutsättningar vid ett införande av kyldmatsproduktion. (2019/958 RS § 396)”
Enligt
direktiv
för
detta
delprojekt
ska
utredningen
”tydliggöra
lokalmöjligheter/konsekvenser vid ett införande av kyld mat till avdelningarna vid
Visby lasarett, inkl. psykiatrin. Om lokalmöjligheter finns, tydliggöra för- och
nackdelar med olika modeller av servering; kantin, bricka etcetera kopplat till lokaler
och
logistik.
Utredningen
ska
dessutom
analysera
logistikoch
trafikförutsättningarna vid ett införande av kyldmatsproduktion. Utredningen
genomförs i nära dialog och samarbete med berörda funktioner inom Region
Gotland”.
Syfte med uppdraget är att säkra ytterligare underlag för beslut kring utvecklingen
av Region Gotlands måltidsverksamhet.
Mål för uppdraget har sammanfattats i följande tre punkter:
•
•
•

1.2

Lokalförutsättningar
och
konsekvenser
av
ett
införande
av
kyldmatshantering vid avdelningarna vid Visby lasarett, inkl. psykiatrin,
tydliggjorda.
Logistik- och trafikförutsättningar vid Visby lasarett identifierade och
redovisade.
För och nackdelar med olika serveringsmodeller identifierade och redovisade
samt förslag på vilken, om någon, av modellerna som är mest fördelaktigt
utifrån lokal- och trafikförutsättningar.

Styrgrupp och projektorganisation
Styrgrupp för uppdraget har varit Josefine Jessen, avdelningschef Måltid (RSF),
Yvonne Skovshoved, beställarchef (HSF) samt Sofie Leksäther, enhetschef Måltid,
(RSF).
Vidare har en arbetsgrupp/projektorganisation funnits för avstämning samt inspel
under utredningsprocessen, som omfattats av:
-

Kajsa Holmström, lokalstrateg (HSF)
Linda Eklund, samordnare (HSF)
Anders Grundvik, enhetschef psykiatri (HSF)
Jonas Sundgren, projektledare (TKF)
Stefan Hellström, förvaltare fastighetsförvaltningen (TKF)
John Herlitz, lokalsamordnare (RSF)
Sofie Leksäther, enhetschef måltid (RSF)
Göran Thomasson, fastighetsförvaltningen (TKF)
David Franzén, enhetschef försörjning (TKF)
Jenny Malmborg, nutritionist, menyplanerare (RSF)
Mattias Andersson, objektsförvaltare (RSF)

HSF – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, TKF – Teknikförvaltningen,
RSF – Regionstyrelseförvaltningen.
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2.

Nuläget psykiatrin

avdelningar

och

måltider

Visby

lasarett

och

Vid Visby lasarett finns idag 10 avdelningar med kök, som får leverans av måltider
från avdelning Måltid. Psykiatriverksamheten är placerad i området Korpen och här
finns 2 avdelningar med kök, som även får leverans av måltider från avdelning
Måltid.
Tillagning av måltidskomponenter och måltider, sker på Visby lasarett i
Strandgärdets kök och i anslutning till aktuell lunch och middag/kvällsmat.
Måltiderna distribueras varma i kantiner, i varma matvagnar.
Till avdelningar inom Visby lasarett, sker transport av matvagnar via truck från
Strandgärdets kök. Vårdavdelningar vid psykiatrienheten i området Korpen, får
leverans av matvagnar på lastbil från Strandgärdets kök.
Antalet patientplatser per avdelning varierar från 5 till 30. Totalt antal patienter vid
avdelningar på Visby lasarett som serveras måltider är ca 144, vid avdelningar på
psykiatrienheten är motsvarande antal patientplatser totalt 18.
I tabell 1 som följer framgår aktuella avdelningar för utredningen och antal
patientplatser.
Tabell 1: Avdelningar och patientplatser

Verksamhet-/avdelningsbenämning och kök:

Antal kök

Patientplatser

Avd Vuxen inkl Bup

1

9

Avd Vuxen
A - Allmän internmedicin avd (4 kök)

1

9

Avd A4 Allmän internmedicin

1

12

Avd A4 Stroke

1

10

Avd A3 Onkologi & Hematologi

1

10

Avd A2 Infektion & Lungmedicin
C - Barn-ungd C2, kirurgi C3, ortopedi och
hjärtmedicin C4 (4 kök)

1

14

Avd C4 Kardiologi & Ortopedi

1

15+15

Avd C2 Norr

1

14

Avd C2 Barn-Ungdom

1

7

Avd C3 Kirurgi & Urologi
Gynekologisk avd (1 kök)

1

15+15*

Gynekologisk avd
Intensivvårds avd (1 kök)

1

4 + 8 BB

Psykiatri (2 kök)

Avd IVA
TOTALT:

1

5

12

162

/* Avd. C3 har 23 vårdplatser, totalt finns 30 patientrum på avdelningen.

2.1

Lokaler – förutsättningar i avdelningsköken
Samtliga lokaler/avdelningskök i tabellen ovan har besökts av DD den 23 eller 24
mars, till delar i samverkan med lokalstrateg inom HSF. Vid besöken och aktuella
observationer så konstateras att det generellt i lokalerna/avdelningsköken är trånga
förutsättningar för de funktioner som sker redan idag och i samband med
måltidshantering inför servering. Till delar är lokalerna även föråldrade och med
avsaknad ändamålsenliga berednings- och förrådsytor, samt inredning och
utrustning generellt av ”privat hushållskaraktär”. I några av avdelningsköken saknas
även ett handfat.
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Grund och förutsättning oavsett måltidslösning - varm eller kyld, handlar det om att
kunna utföra samtliga funktioner, separera flöden (rena och smutsiga) samt
tillgodose en god arbetsmiljö för anställd personal.
På flertalet avdelningar sker servering av måltider i patientrum vid sängplats. En av
anledningar till detta är konsekvenser av Covid-19, coronapandemin där patienter
hänvisats att äta i patientrummen vid sängplats, men också att intilliggande
matsalar till avdelningsköken idag används som personalrum/matsal.
När det gäller bruksyta/nettoyta som kan användas i avdelningsköken så är den
varierande från 9 m² – 14 m². I tabell 2 nedan så beskrivs i kolumnen den ”bruksyta
m²” som idag är aktuell. Av tabellen framgår även aktuellt rumsnummer som ett
förtydligande.
Tabell 2: Bruks-/nettoytor m² i avdelningsköken

Verksamhet-/avdelningsbenämning och kök:

Antal kök

Patientplatser

Bruksyta m²

Rum nr

252
2035

Psykiatri (2 kök)
Avd Bup

1

2

14

Avd Vuxen
A - Allmän internmedicin avd (4 kök)

1

16

14

Avd A4 Allmän internmedicin

1

12

14

Avd A4 Stroke

1

10

14

Avd A3 Onkologi & Hematologi

1

10

14

Avd A2 Infektion & Lungmedicin
C - Barn-ungd C2, kirurgi C3, ortopedi och
hjärtmedicin C4 (4 kök)

1

14

14

Avd C4 Kardiologi & Ortopedi

1

15+15

9

Avd C2 Norr

1

14

9

Avd C2 Barn-Ungdom

1

7

10

Avd C3 Kirurgi & Urologi
Gynekologisk avd (1 kök)

1

15+15*

9

244054
242059
242059
24054

Gynekologisk avd
Intensivvårds avd (1 kök)

1

4 + 8 BB

11

233174

1

5

11

235116

12

162

Avd IVA
TOTALT:

14013
14079
13079
12091

Med hänsyn till antalet patientplatser och aktuella ytor i avdelningsköket så framgår i
tabellen ovan, att avdelningar C4, C3 och C2 Norr har de mest begränsade
förutsättningarna idag. Dock är flertalet funktioner detsamma i varje avdelningskök i
samband med beredning och iordningställande av måltider oavsett antalet patienter.
Därmed finns begränsningar i ett flertal av avdelningsköken med undantag av köken
inom psykiatrin.
DD har påtagligt fått insikten om att lokalytor överlag på sjukhuset är begränsade
och att ”kärnverksamheten” vill göra anspråk på och även anser sig ha behovet av
närliggande ytor, som till exempel matsalar eller andra ”biytor”.
I nästa kapitel kommuniceras de utrymmesmöjligheter och förslag som bedöms och
därmed ses som rimliga, när det gäller att på avdelningarna kunna ta emot kylda
måltider. Beskrivning av konsekvenser, inbegrips även.
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3.

Utrymmesmöjligheter vid införande av kylda måltider till
avdelningar Visby lasarett och psykiatrin
En adekvat yta krävs för de funktioner som sker i samband med måltidsförsörjning
till patienter på de aktuella avdelningar och detta oavsett, vilken form eller modell
av måltidslösning (varm eller kyld) som används. Här inbegrips även att kunna möta
krav i rådande livsmedels- som arbetsmiljölagstiftning.
Med bakgrund i tidigare utredningens (2019 - 2021) förslag, om att Region Gotland
bör ställa om, anpassa och implementera produktion av kylda måltider via
matlagningstekniken, CookChill vid Strandgärdets centralkök, Visby lasarett,
kvarstår. Teknikens innebörd beskrivs kortfattat i följande text:
”Matlagningstekniken CookChill, ett kall-/kyldmatsystem med konventionell
matlagning från grundråvara, som direkt efter tillagningens slut snabbkyls i kraftfulla
kylar eller kylrum (blastchillers) ner till max +3 grader, på 90 minuter. Härefter sker
förvaring i max +3 grader under obruten kylkedja fram till servering, då
uppvärmning sker till +70 grader.
Tekniken ställer stora krav på livsmedelshygienisk hantering varför stor noggrannhet
och kompetens krävs av personal som arbetar i kök med denna teknik. Motsvarande
livsmedelshygieniska krav ställs idag även på konventionell varmmat-produktion
(CookServe), enligt Livsmedelslag stiftningen sedan 1 januari, 2006.
Konsekvens av tillagning och distribution med kyldmat-tekniken är att varmhållning
minimeras, då sluttillagning sker i anslutning till servering. Vid distribution sker
leverans av kyld huvudkomponent med tillbehör i obruten kylkedja, till samtliga
mottagningskök eller avdelningsenheter (avdelningskök) vid sjukhus, förskola, skola,
boenden inför slutberedning, uppvärmning eller servering.”
Fortsatt beskrivs och ges förslag till hur måltidsförsörjning och servering av kylda
måltider kan ske, samt med behov av insatser och konsekvenser. Tydliggörande och
beskrivning av för- och nackdelar med olika modeller av servering; kantin, bricka
och 1-portionslösning framgår av bilaga 2 till denna rapport.

3.1

Riktlinje för lokalyta avdelningsköken och måltidsberedning-/servering
Vid er/regionens tidigare förfrågan till DD gällande behov av lokalyta, så har
uppgifter för just avdelningskök vid sjukhus givits om att den bör de ligga mellan ca
25–30 m². Detta är fortsatt ett utgångsläge och en riktlinje, där 20 m² avser kök
och 10 m² är avsett för diskenhet. Detta för att få plats med aktuella funktioner,
separerade flöden och tillgodose en god arbetsmiljö.
När det gäller avdelningar i detta uppdrag och med aktuella bruks-/lokalytor som
framgår av tabell 2 ovan, så måste specialanpassning göras relaterat både
måltidskoncept, utrustning samt funktioner och rutiner. Förslag som följer kommer
därmed att ta hänsyn till detta.

3.2

Förslag och inriktning avdelningskök inför mottagning och servering kylda
måltider
Vartdera avdelningsköket anpassas för att kunna ta emot kylda måltider i form av
1-portions fleximåltidslösning (i transportvagn med kyla), som sedan värms upp och
sluttillagas inför servering på avdelningen. Detta innebär att utrustning som kyl-/ar,
mikrovågsugn-/ugnar och diskmaskin byts ut i syfte att effektivisera funktioner i
samband med beredning, uppvärmning, servering och efterarbete/diskning.
Alternativ lösning för uppvärmning av 1-portions fleximåltid vid avdelningsköken
med större antal patienter (ca 20–30) per tillfälle och gemensam ättid, är att
uppvärmning sker i vagn avsedd för detta. Yta för vagn måste här tillgodoses i, eller
i anslutning till avdelningsköket.
Bildexempel på utrustning framgår i bilaga 1 som följer sist i denna rapport.
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För att en säker, bra och effektiv hantering av måltiderna (1-portionslösningarna)
ska kunna ske på vårdavdelningen, så krävs adekvat kunskap samt tydliga rutiner
för arbetssätt och handhavande vid slutberedning/uppvärmning och servering. Detta
ges som en introduktion när kylda måltidslösningar införs.
Tydliga förutsättningar, adekvat kunskap och rutiner krävs även i samband med
nuvarande varm måltidslösning för att den ska fungera.
Beträffande status på befintliga inredningar och utrustning så bör detta även tas i
beaktan och definieras. Vad gäller ytbehovet vid avdelningarna C3 och C4, så
bedöms att ett ”omtag” i diskussionen bör göras, om att här utöka avdelningsköket
med del av yta som idag används som personalrum (lokalen före pandemin utgjorde
matsal).
Preliminärt beräknade kostnader
Beräkningar i övergripande, när det gäller förändringar och anpassning på aktuella
avdelningar i förslag uppskattas till mellan ca 200 – 300 tkr per avdelning. Exakta
förutsättningar per avdelning och hur anpassning kan ske relaterat även status på
befintlig inredning och utrustning, bör i detalj fortsatt definieras.
Med hänsyn till avdelningars närhet till Strandgärdets kök vid såväl Visby lasarett
som Psykiatrin, så sker fortsatt övrig livsmedelsförsörjning och ”buffert” av till
exempel extra måltider/måltidskomponenter vid oförutsedd händelse och behov av
specialkost under vardag som helg.
3.2.1

Konsekvenser - innebörd
Främsta effekter och konsekvens som blir i förslaget ovan och som är möjligt med
hänsyn till begränsningar när det gäller avdelningars lokalytor, är för patienten en
ökad flexibilitet både när det gäller valmöjlighet av rätter och tidpunkt för ätande patienter väljer därmed både sin måltid och när hen vill äta.
Vidare möjliggörs för vårdpersonal en effektivare måltidshantering på avdelningen i
jämförelse med hur det sker idag via kantin, detta i överensstämmande med
erfarenheter från andra regioner och sjukhus där kyld 1-portions fleximåltidslösning
införts. Erfarenheter visar även på ett minskat matsvinn då mat inte längre behöver
kastas om/när mat blir över. Detta bekräftas vid till exempel; Södersjukhuset
Stockholm, sjukhuset i Västerås med måltider från produktionsköket Kost, Växjö
kommun- bland annat Omsorgsenheter med produktion vid Älgvägens C-kök,
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Skövde sjukhus där produktion av kylda 1portionslösningar sker som levereras också till sjukhusen Östra, Mölndal, Kungälv,
Uddevalla, Trollhättan och Borås. Flertalet är innovativa lösningar som underlättar
och kvalitetssäkrar också arbetssättet på avdelningen.
Sett till lokalförutsättningar så har frågor lyfts om innebörden av, att ta i anspråk
intilliggande lokaler (som till exempel matsal) och som ovan ges i förslaget specifikt
när det gäller två avdelningar C3 och C4. Detta med hänsyn till att tillgängliga ytor
idag generellt på avdelningarna är trånga och i alla verksamhetsdelar.
DD menar att ett behov av utökad yta finns redan idag med nuvarande
måltidslösning och på flera avdelningar. Transportvagnar med måltider i kantiner
från
Strandgärdets
kök,
ställs
redan
idag
utanför
avdelningsköket
i
avdelningsgång/korridor eller annan möjlig avställningsplats på avdelningen. Detta
bekräftas även av såväl företrädare från vårdavdelningar som från avdelning Måltid.
Men med förslag ovan (i avsnitt 3.2) till ”skräddarsydd” anpassning i nuvarande
avdelningskök/lokaler och med installation av ny utrusning, så möjliggörs därmed att
i lokalerna fortsatt kunna bereda/sluttillaga vid införande av kylda måltider, inför
servering. Detta med insikten om att lokaler/avdelningsköken vid C3 och C4 specifikt
måste tas i beaktan.
I förstudiearbetet har även diskuterats om rådande förutsättningar kring kapacitet
och när det gäller mediaförsörjningen som idag har begränsningar inom
lasarettsområdet, samt hur den kan komma att påverkas framåt. Med omställning till
kylda måltider enligt förslaget ovan, så är DD:s bedömning att inte några direkta
avvikelser blir aktuella, när det gäller eventuellt ökat behov av mediaförsörjning i
jämförelse med vad som används idag.
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Inriktning volymer för produktion Strandgärdets kök – beslut krävs
Beslut om inriktning för produktion som kan härledas till förslag i den tidigare
utredningen 2019–2021, om att renovera och ställa om/anpassa för kyld
matproduktion (CookChill) vid Strandgärdets C-kök, bör inom kort initieras för att
klargöra volymunderlaget. Härmed kan också en uppskattning av behovet när det
gäller mediaförsörjning kring produktionen göras, samt för övrigt de tekniska
förutsättningar som fordras.
Vid omställning från konventionell varm måltidsproduktion (CookServe) till
kylmatsystem (CookChill) sker generellt en minskning i energiförbrukning (kW) om
10–15 %. Detta ska ställas i relation till nuvarande förutsättningar vid Strandgärdets
kök med bristande status och där behov av renovering är påtaglig samt med till
delar föråldrad maskinell utrustning, som sammantaget är förenligt med förhöjd
energiförbrukning.
När det gäller energiförbrukning (kW) i Strandgärdets C-kök idag, så sker inte någon
separat/regelbunden mätning när det gäller köket maskinella utrustning -grytor,
ugnar eller kylar/kylrum och frysar/frysrum. Därmed finns inte idag möjligheter till
jämförelser när det gäller energiförbrukning.
3.3

För- och nackdelar serveringslösningar – kantin, bricka, 1-port/tallrik
Den sammanlagda upplevelsen till en bra måltidsupplevelse för varje patient beror
på ett antal olika aspekter bland annat rummet- lokal och omgivning, mötet mellan
patient och personal, samt mat och dryck. Här är naturligt då serveringslösningen en
stor del och en viktig faktor. Att skapa goda måltider som fungerar för i detta
uppdrag patienter, kräver därför både profession, teknisk tillagnings- och
serveringslösning samt engagemang hos utförare.
I uppdraget omfattas att tydliggöra för- och nackdelar med olika modeller av
servering; kantin och bricka, men också 1-portionslösning som föreslås ovan,
kopplat till lokaler och logistik. Av bilaga 2 till denna rapport så beskrivs exempel på
för detta uppdrag relevanta serveringslösningar, samt vad som generellt ses som
fördel respektive eventuell nackdel (där ”nackdel” även kan ses som fördel).
Inte någon av de exempel på serveringslösningar som beskrivs, kräver eller
påverkar lokaler eller förutsättningar, när det gäller logistik eller transporter och
detta i jämförelse med vad som sker idag. Behovet idag av en ”uppgradering” i
avdelningskökens lokaler när det gäller föråldrad, till delar sliten inredning samt
utrusning, kvarstår och oavsett serveringslösning.
Med hänsyn till den flexibilitet som 1-portions fleximåltidslösningen (i transportvagn
med kyla) som värms upp och sluttillagas inför servering på avdelningen, så
bedömer DD att denna måltids- och serveringslösning är den som har en
långsiktighet. Detta när det gäller att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten
för patienter, få en ekonomiskt för framtiden hållbar måltidslösning och tillgodose en
bra arbetsmiljö för anställda.
Gällande upplevd kvalitet hos gäst/patient vid kyld måltidslösning respektive varm,
så uttrycks känsla av att den kylda maten är ”mer nylagad” då den
sluttillagas/värms upp först inför servering, att näring och smak bibehålls på ett
bättre sätt än vid varmhållning, samt att det går att äta sin måltid-/er mer flexibelt
under dygnet. Ofta erbjuds också valmöjlighet och ett större menyutbud som
uppskattas av patienterna. DD vill omnämna att den upplevda kvaliteten även
påverkas av hur maten serveras och att den serveras i en stimulerande måltidsmiljö.
För övrigt när det gäller för- och nackdelar i anpassning och vid införande av
kyldmatsproduktion med kylda mat- och måltidslösningar, så hänvisas till den
tidigare utredningsrapporten ”SLUTRAPPORT ANALYS OCH FÖRSLAG Organisation
och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland, 4 september, 2020/mindre
justering 1 oktober 2020”.
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3.4

Transportenheter vagnar, boxar – elanslutning och övrigt
Transportvagnar och boxar som blir aktuella i förslaget, finns att anpassa utifrån en
stor variation av lösningar. Det handlar om att inventera behoven utifrån till exempel
flexibilitet och mångsidighet, kvalitet, hygienaspekter och rengöringsfaktorer,
ergonomi, miljö, dimension på hjul, distributionssätt – truck, lastbil och inte minst
ekonomi.
Ett flertal möjligheter finns när det gäller såväl vagnar för kylda
måltider/måltidskomponenter (med aktiv kyla) och kombinationen varm och kall
samt vagnar för uppvärmning. En ytterst preliminär kostnad för en
transport/matvagn bedöms till ca 80 000 – 115 000 SEK. En definitiv kostnad blir
aktuell först när valet av vagnar har gjorts och antalet av dem, samt om Region
Gotland har något ramavtal eller dylikt med leverantör.
För att ge något exempel på mått som watt och ampere så kan det per enhet röra
sig mellan;
- Watt: 250 - 450
- Ampere: 1.5 – 3.0
För samtliga enheter som ska ”dockas in” krävs eluttag motsvarande:
- Volt: 220 - 240
DD bedömer att exempel på transportenheter redan idag finns i kök inom avdelning
Måltids verksamhet. En inventering av transportenheter bör göras inför planering och
nyanskaffning, när detta blir aktuellt.

4.

Logistik- och trafikförutsättningar
Då ett inriktningsbeslut behövs när det gäller
av kyld mat vid Strandgärdets Centralkök,
utredningen 2019–2021, så har inte några
varit fullt möjliga att ge i samband med detta

omfattningen/volymer för ett införande
som ligger som förslag i den tidigare
specifika bedömningar eller scenarios
projekt.

Vid ett genomförande av kyld mat endast för volymer till vårdavdelningar på
lasarettet inkluderat psykiatrin, samt övriga enheter som Tingsbrogården, Gråbo,
Fältgatan, Pjäsen och ett korttidsboende, så medför detta inte någon större logistisk
påverkan internt inom lasarettet, ej heller externt. Den påverkan som blir är att det
externt kommer ställas krav på elanslutning i den lastbil-/ar som ska transportera
den kylda maten till aktuella enheter.
En påverkan bedöms däremot vid beslut om större produktionsvolymer vid
Strandgärdets Centralkök, som innebär att måltider ska distribueras från
Strandgärdet också till förskolor och skolor i området Visby. Detta kommer påverka
nuvarande in- och utflöden till/från lasarettet och dess varuintag och lastkaj, då det
till delar är trångt här.
Vad som en påverkan kan innebära är om markytor till exempel vid in- och utfart till
lasarettet kan behöva tillföras och anpassas för ytterligare trafik i form av
fordon/lastbilar med leverans av livsmedel, eller distribution ut av måltider.
Ett sätt att också hitta lösningar när det gäller logistik och trafikflöden, är att
schemalägga och ”skapa rutiner” i syfte att styra tänkbara trafikflöden.
Parallellt med att förflyttning av måltidsproduktion från till exempel skolors och
förskolors tillagningskök till Strandgärdets C-kök, innebär att betydligt färre externa
varu-/lastbilar från grossister med flera, då kommer leverera till tillagningsköken då
dessa leveranser istället kommer ske till Strandgärdet.
En inventering av antalet såväl interna som externa livsmedelstransporter som är
aktuella idag, kan användas som jämförelse med det antal transporter som blir
konsekvens i förslagen till lokalisering av måltidsproduktion i den tidigare
utredningen 2019–2021. Konsekvens blir därmed en ökning av interna transporter,
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samtidigt som externa transporter minskar och endast sker till färre aktuella central/tillagningskök.
Därmed kan ett ”nollsummeresultat” eventuellt bli konsekvens här, då det
sammantaget i Visbyområdet kan bli en minskad andel transporter i jämförelse med
vad som sker idag.
Det är i dagsläget inte realistiskt enligt DD, att ange eller uppskatta hur många fler
transporter det skulle innebära om Region Gotland vid t ex Strandgärdet ökar
produktionen i de två förslag som ges i den tidigare utredningen 2019–2021. DD gör
bedömningen att en fördjupning av logistik samt trafikförutsättningar och relaterat
eventuell utökning av markytor, bör göras när ett inriktningsbeslut om val av plats
(Strandgärdet eller annan) för en ökad kyld måltidsproduktion är fastslagen.
5.

Slutsats
Som framgår av resultat ovan, så är det trots begränsningar i lokaler idag, möjligt
att inom flertalet avdelningar och med ”skräddarsydda lösningar” införa kylda
måltider på lasarettets och psykiatrins avdelningar, där serveringsmodellen 1portions fleximåltidslösning föreslås.
Vidare framgår av resultat och exempel på olika serveringsmodeller, att inte någon
av dem kräver eller direkt påverkar lokaler eller dess förutsättningar. Vad som krävs
är en upprustning av lokalernas/avdelningskökens status när det gäller inredning och
maskinell utrustning och detta oavsett den servering som sker idag eller vid
införande av kylda måltider.
När det gäller logistik eller transporter och detta i jämförelse med vad som sker idag,
så blir det ingen påverkan eller förändring för hur måltider distribueras från
produktionsköket till avdelningskök. Eventuellt kan en minskning av antal
leveranstillfällen per dag bli aktuellt till externa enheter/avdelningar.
Ej heller uppstår utökade krav eller annan påverkan när det gäller leverans av
livsmedel och andra varor till produktionsköket.
Vad som inom ramen för uppdraget varit möjligt att identifiera när det gäller logistik
och trafikförutsättningar framgår ovan i kapitel 4, samtligt med förslag till
fördjupning när det gäller en ”grundplåt” och beslut som anger inriktning för plats
och volymer, vid ett införande av kyldmatsproduktion som helhet i Region Gotland.
Frågan om en eventuell förändrad insats eller påverkan hos vårdpersonal i samband
med införande av kylda måltider vid aktuella avdelningar och som omnämnts i
resonemang under förstudiearbetet, föreslås att belysas i ett kompletterande
projekt.
Mål som beskrivits för detta uppdrag har varit att;
- få tydliggjort
lokalförutsättningar och konsekvenser av ett införande av
kyldmatshantering vid avdelningarna vid Visby lasarett, inkl. psykiatrin.
- få identifierat och redovisat för- och nackdelar med olika serveringsmodeller samt
förslag på vilken, om någon, av modellerna som är mest fördelaktigt utifrån lokaloch trafikförutsättningar
- att få logistik- och trafikförutsättningar vid Visby lasarett identifierade och
redovisade.
Härmed hoppas DD med resultat och förslag i denna rapport, att dessa mål har
infriats.
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BILAGA 1 – Bildexempel utrustning och måltidslösning
Transportvagnar-/boxar och elanslutning 220-240 Volt.
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Exempel bilder utrustning Helsingborgs lasarett i ej ombyggda
avdelningar.
Finns vissa variationer vad gäller ytor mellan avdelningarna, men generellt
är följande ytor rådande:
• Kök 20-22 kvm (inkluderar diskrum och uppställningsytor)
• Matsal för patienter 31-42 kvm
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Exempel måltidslösning som i förslag.

Exempel
nedan
på
regeneringsugn
(Scanbox)
för
sluttillagning/uppvärmning kylda måltider – lågtemperatur och ånga. Kräver
ingen ytterligare ventilation, än vad som finns befintligt.
Av utrymmesskäl inte möjligt att installera idag vid Visby lasaretts
avdelningskök. Därav i förslaget ovan, uppvärmning i mikrovågsugn alt.
uppvärmningsenhet vid större antal patienter (ca 30) och vid samma ättid.
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BILAGA 2

Exempel serveringslösningar, för- och nackdelar
Serveringslösning
och beskrivning

Exempel fördelar

Exempel ev. nackdelar

Kantin
- varm mat

Individuell anpassning av
portionsstorlek kan göras
direkt på avd. inför servering.

Insats krävs av vårdpersonal på
avdelningen för att portionera och
lägga upp maten/
måltidskomponenter.

Maten tillagas i
central-tillagningskök,
och portioneras varm
i kantiner som ställs i
transportvagnar, den
varma maten
distribueras sedan ut
till avdelningen där
vårdpersonal
portionerar mat och
dukar brickor, som
serveras till patient.

Kantin
- kall mat
Maten tillagas som
ovan, kyls ner och
portioneras därefter i
kantiner som
distribueras
till avdelningen i
särskilda
värmevagnar.

Bricka
- varm mat
En bricka med en
komplett måltid dukas
i köket - Varmrätt,
råkost, bröd, smör, i
förekommande fall
även dessert samt
bestick, glas, servett.
Den färdiga brickan
ställs i en vagn som
distribueras ut till
avdelning - vårdpers.
serverar maten.

Flexibelt vad gäller vilka
komponenter patienten
önskar på sin tallrik.
Kantinsystemet innebär att
vårdpersonal portionerar
och dukar på avdelningen.
Detta medför att vårdpersonal
har ett större ansvar för
patientens mat/måltid.
Vårdpersonal behöver därför
kunskap om mat, näring och
livsmedelshygien.

Största fördelen ligger i
själva produktionsledet där
produktionstoppar kan
minimeras.

Maten kallnar snabbt under
portionering och eventuella
väntetider, gör det svårt att hålla
föreskrivna
varmhållningstemperaturer om
minimum +60 grader C.
Vårdpersonalen upplever att
systemet medför ökad
arbetsbelastning jämfört
med bricksystem.

Insats att vårdpersonalen
portionerar och dukar på
avdelningen. Detta medför att
vårdpersonal får ett större ansvar
för patientens mat. Därmed krävs
kunskap om mat, näring,
livsmedelshygien.
Vårdpersonalen upplever att
systemet medför ökad
arbetsbelastning jämfört
med bricksystem.

Samtliga/flertalet
måltidskomponenter finns
färdigportionerade på tallrik
och bricka.
Mindre insatser krävs från
vårdpersonal, då begränsade
möjligheter finns att ändra
livsmedelsval, portionsstorlek
etcetera, då det är
förutbestämt/klart.

Maten kallnar snabbt under
transport och eventuella
väntetider gör det svårt att
hålla föreskrivna
varmhållningstemperaturer om
minimum +60 grader C.
Patienten kan inte påverka
Livsmedelsval, portionsstorlek då
det är förutbestämt.
Systemet leder ofta till matsvinn
på avdelningen att hantera.

Serveringslösning
och beskrivning

Exempel fördelar

Exempel ev. nackdelar

Bricka
- kyld mat

Samtliga/flertalet
måltidskomponenter finns
färdigportionerade på tallrik
och bricka.

Patienten kan inte påverka
portionsstorlek eller livsmedelsval
då det är förutbestämt.

Maten tillagas som
ovan, kyls ner och
portioneras därefter
på en tallrik
med en särskild
undertallrik som gör
att maten upphettas
under transport.

Mindre insatser krävs från
vårdpersonal, då begränsade
möjligheter finns att ändra
livsmedelsval, portionsstorlek
etcetera, då det är
förutbestämt/klart.

Systemet leder ofta till matsvinn
på avdelningen att hantera.

System behåller effektiv värme
bättre än ovanstående ”brickavarm”.

1-portions
fleximåltidslösning
- kyld
Maten tillagas nästan
helt färdig på
konventionellt sätt
och kyls sedan snabbt
ner till +3° C,
portionsförpackas och
lagras innan den
slutbereds i
anslutning till
servering.
Maten förvaras i
obruten kylkedja med
en temperatur mellan
0° C och +3° C, fram
tills uppvärmning och
servering.
Temperaturkraven
gäller även när maten
transporteras till
mottagande
köksenhet.
Maten får förvaras i
högst fem dagar
inklusive tillagningsoch konsumtionsdag.

Ökad valfrihet - patienten
väljer mat från en meny med
fler/olika rätter som ska finnas
på avdelningen.
Därmed ökar patientens
Självbestämmande, valfrihet
vilket även medför minskat
matsvinn på avdelningen.
Flexibel serveringstid då maten
värms upp på tallrik i
mikrovågsugn eller särskild
uppvärmningsenhet-/vagn
precis innan servering.
Möjlighet att värma portioner
efterhand, alla matgäster
behöver inte äta samtidigt.
Varmhållningstiden kan
minimeras.
Patienten kan erbjudas varm
mat dygnet runt.
Hög hygienisk säkerhet
Vid användning av 1-port
plastförpackningar, minskar
vikten för lyft, även minskad
ljudnivå i jämförelse med
kantin.
Minskad användning av
kemtekniska produkter, vatten
och el.
Goda exempel i andra regioner
är - att det finns måltidsvärdar
på avdelningarna som sköter
hela måltidsservicen, vilket gör
att vårdpersonalen kan
koncentrera sig på sina
omvårdnadsuppgifter.
Kanske en fråga även för
Region Gotland att
kommunicera.

Behöver kompletteras med sallad,
dryck och dessert vilket
kompletteras i alla system utom
brickservering.
Patienten kan inte påverka
portionsstorlek eller innehållet
i förpackningen då det är
förutbestämt.
Systemet kräver engagerad
vårdpersonal med goda
kunskaper om mat och
livsmedelshygien.
Systemet upplevs av viss
vårdpersonal, medföra
ökad arbetsbelastning
jämfört med bricksystem.
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Mottagare
Regionstyrelsen

Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för
trygghetsboende, samt budgetäskande för 2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Anslå 635 000 kr för stöd till trygghetsboenden för år 2023,

2. Godkänna föreslagna ändringar i Region Gotlands ”Regelverk för stöd
till trygghetsboenden” samt förslagna ändringar i blanketterna
”Ansökan om utbetalning av finansiellt bidrag för trygghetsboende”
och ”Ansökan om kommunal subvention för att driva
trygghetsboende”,
3. Ansvaret för hanteringen av frågor enligt regelverket, inklusive
prövning av årlig ansökan om subvention för trygghetsboenden,
övergår till fullo till socialnämnden från och med 1 juli 2022,
4. Beslutad budget avseende subvention för trygghetsboenden för
år 2022 överförs från regionstyrelsen till socialnämnden,
5. En utvärdering av överföringen av ansvaret till socialnämnden ska
göras gemensamt under år 2024.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen genomförde, i samarbete med socialförvaltningen,
under vintern 2020/21 en utvärdering av boendeformen trygghetsboende i
syfte att pröva dess effekter på bostadsmarknaden samt effekterna på det
långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Med presenterad
utredning som grund beslutade regionstyrelsen 2021-05-26, § 149 att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen
utreda frågan kring ansvarsfördelning mellan regionstyrelsen och
socialnämnden när det gäller de olika delar som trygghetsboendefrågan
omfattar, samt att genomföra en översyn av regelverket (RS 2020-10-22, §
306).
Efter genomförd utredning presenterats beslutade Regionstyrelsen 2021-12-15
§ 395, om följande:
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Följande föreslagna beslutspunkter remitteras till socialnämnden för
yttrande.
-

Föreslagna ändringarna i Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden samt de förslagna ändringarna i blanketterna
Ansökan om utbetalning av finansiellt bidrag för trygghetsboende och
Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende
godkänns.

-

Ansvaret för hanteringen av frågor enligt regelverket, inklusive
prövning av årlig ansökan om subvention för trygghetsboenden,
övergår till fullo till socialnämnden från och med 1 april 2022.

-

Beslutad budget avseende subvention för trygghetsboenden för år 2022
överförs från regionstyrelsen till socialnämnden.

Socialnämnden har nu 2022-02-09 SON § 30, fattat beslut om ett yttrande på
den remiss som regionstyrelsen ställt. Socialnämnden ställer sig bakom
regionstyrelsens förslag till beslut som innebär att hanteringen av frågor
inklusive prövning av subvention och hantering av budget för
trygghetsboenden, övergår till socialnämnden från och med april 2022.
Socialnämnden ställer sig även bakom förslaget att beslutad budget för
trygghetsboende för 2022 överförs till nämnden. Slutligen vill socialnämnden
även att en utvärdering av den önskade effekten av överföringen av ansvaret
från regionstyrelsen till socialnämnden, görs under år 2024.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på socialnämndens yttrande och
konstaterar att det ligger i linje med förvaltningens tidigare förslag om
överföring av ansvaret för hanteringen av frågor rörande trygghetsboende.
Förvaltningen ser också positivt på förslaget att göra en utvärdering av
åtgärden efter två år, under år 2024. Förvaltningen konstaterar dock att den
ursprungliga tidplanen för överföring av ansvaret inte kommer att kunna
klaras, utan föreslår istället att ansvaret överförs från den 1 juli 2022.
Sammanfattningsvis föreslås regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige följande:
•

Anslå 635 000 kr för stöd till trygghetsboenden för år 2023,

•

Godkänna föreslagna ändringar i Region Gotlands ”Regelverk för stöd
till trygghetsboenden” samt förslagna ändringar i blanketterna
”Ansökan om utbetalning av finansiellt bidrag för trygghetsboende”
och ”Ansökan om kommunal subvention för att driva
trygghetsboende”,

•

Ansvaret för hanteringen av frågor enligt regelverket, inklusive
prövning av årlig ansökan om subvention för trygghetsboenden,
övergår till fullo till socialnämnden från och med 1 juli 2022,

•

Beslutad budget avseende subvention för trygghetsboenden för år 2022
överförs från regionstyrelsen till socialnämnden,

•

En utvärdering av överföringen av ansvaret till socialnämnden ska
göras gemensamt under år 2024.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på socialnämndens yttrande och
konstaterar att det ligger i linje med förvaltningens tidigare förslag om
överföring av ansvaret för hanteringen av frågor rörande trygghetsboende.
Förvaltningen ser också positivt på förslaget att göra en utvärdering av
åtgärden efter två år, under år 2024. Förvaltningen konstaterar dock att den
ursprungliga tidplanen inte kommer att klaras, utan föreslår istället att ansvaret
överförs den 1 juli 2022.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ärendet innehåller förslag till förändring av regelverket för stöd till
trygghetsboenden. Förändringarna syftar huvudsakligen till att förtydliga de
kriterier som en sökande har att förhålla sig till och som måste vara uppfyllda
för att ekonomiskt stöd ska kunna beviljas. Inga förändringar föreslås när det
gäller bidragets nivå och inte heller när det gäller de grundkrav som ställs upp.
Bedömningen är därför att det inte föreligger några hinder ur ett rättsligt
perspektiv för förslaget.
2. Ekonomiskt perspektiv

Förslaget innehåller inga förändringar av nu gällande bidragsnivå som en
aktör kan beviljas och inte heller föreslås några förändringar av kriterier för
prövning som skulle kunna innebära förändrade förutsättningar för aktörer.
Ansvaret för hanteringen av frågor kring trygghetsboende föreslås föras över
till socialnämnden och det föreslås också att socialnämnden beviljas 635 tkr för
budgetåret 2023 i syfte att hantera ekonomiskt stöd till befintligt
trygghetsboende, under förutsättning att aktören kan visa att gällande kriterier i
regelverk uppfylls.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt

6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-04-08
SON § 30, 2022-02-09. Remissvar
Bilaga 1. Permanent regelverk för stöd till trygghetsboende (reviderad)
Bilaga 2. Blankett ansökan om utbetalning av stöd för trygghetsboende
Bilaga 3. Blankett ansökan om kommunal subvention av trygghetsboende
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Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Detta dokument innehåller förslag till definitioner, organisation, förmedling
och regler för stöd för trygghetsboende på Gotland.
Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att
delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet
och hög boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor
som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende.
Boendeformen har indirekt det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska
behovet av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Grundläggande kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal eller gemensamma
bostadsförmedling där alla fastighetsägares trygghetsbostäder ska finnas länkade.
Därmed garanteras att ansökningsförfarandet sker på lika villkor och är tillgängligt för
alla som tillhör målgruppen samt att fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor
för alla sökande. Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna,
serviceinsatser, extern service och anpassad fysisk utformning med
gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en estetiskt tilltalande utformning och
vara anpassat även till personer med funktionsvariationer nedsättningar.
Regionstyrelsen beslutar årsvis om finansiellt stöd och utbetalning för varje enskilt
objekt.
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov
av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i
vanliga lägenheter.
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla
om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara folkbokförd i
lägenheten på Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Medicinska och sociala förturer kan beviljas.

(* arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017)
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Ansökan om Region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den
aktuella situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om
regionens finansiella medverkan ska göras till Socialförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen, varefter Socialnämnden Regionstyrelsen beslutar om
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska eftersträvas att geografiska
delar av Gotland och bostadsområden med störst behov i första hand ges stöd.
Ansökan bör omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet
och externa serviceinsatser.

Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende.
Anpassning eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen
för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden
för trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna
gemensamma funktion.
2. 3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap
om hälsa. eller motsvarande erfarenhet.
3. 4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen
ska de boende ges möjlighet erbjudas att anordna och ta del av gemensamma måltider,
gemensamma aktiviteter samt övrig samvaro, hobby och rekreation. Aktiviteterna ska
ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. Den ska utformas
så den enskilde ges möjlighet till inflytande samt med hänsynstagande till den enskildes
egenansvar.
4. 7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning
(SFS 2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer”.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov
av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i
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vanliga lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla
om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
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REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1 600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta
som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är
inflyttade. Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit.
Följande år (år 2 och framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1
och utbetalning kan tidigast ske under samma utbetalningsmånad som föregående år.
Med utbetalningsmånad menas den månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget
utbetalats:
• Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när
bidraget beviljades
• Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för
annat ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
• En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är
uppfyllt.
• En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet,
är folkbokförd i lägenheten på Gotland.
• En handling som visar hur värd/värdinna/personal ska tillhandahållas och
användas i boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
• Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
• Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller
tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
• Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts.
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om Region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
Regionfullmäktiges beslut 2017-06-19, RS §91.

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är folkbokförd på Gotland i lägenheten.
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Ort, datum, namnunderskrift

Namnförtydligande och titel

----------------------------------

-----------------------------------------

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i särskilt
dokument.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor
Bifoga gärna dokument som utvecklar och stärker ovan lämnade uppgifter.

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort och datum

Namnunderskrift

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Anders Lindholm, planeringsstrateg

Ärende RS 2019/972
Datum 19 april 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Regionövergripande lokalförsörjningsplan. Lägesrapport
Förlag till beslut

Informationen godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att
tillsammans med samtliga förvaltningar ta fram en regionövergripande
lokalförsörjningsplan till budgetavstämningen 2022.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15 RF§89, att ge regionstyrelsen i
uppdrag att samordna framtagandet av en regionövergripande
lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, samt att ge samtliga nämnder
uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. Syftet med uppdraget är att med
ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade lokalbehov samt visa
möjligheter till samlokalisering och samnyttjande av lokaler.
Lokalförsörjningsplanen 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.
Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att hålla ihop ramverket för en
regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur
förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner.
För att sammanställa en regionövergripande lokalförsörjningsplan behövs
underlag från samtliga förvaltningar. Lokalförsörjningsgruppen, där samtliga
förvaltningar ingår, har under året haft regelbundna möten och arbetet med
förvaltningarnas egna lokalförsörjningsplaner har fortsatt. I nuläget är tre av
förvaltningarna färdiga med sina lokalförsörjningsplaner.
Inför det fortsatta arbetet med framtagande av en regionövergripande
lokalförsörjningsplan har regionstyrelseförvaltningen valt att genomföra en
upphandling för att teckna avtal med konsult för genomförande av arbetet.
Uppdraget till konsult kommer att innehålla krav på att leverera en färdig plan
under tidig höst 2022.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/972
Sida 2 (4)

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15 RF§89, att ge regionstyrelsen i
uppdrag att ansvara för arbetet med att ta fram en regionövergripande
lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, samt att ge samtliga nämnder
uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan.
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att hålla ihop ramverket för planens utformning
där del av innehållet skulle visa möjligheter till samlokalisering och
samnyttjande av lokaler i syfte att minska regionens lokalyta.
Lokalförsörjningsplanen skulle även visa vilka möjligheter som finns att
lokalisera verksamheter som i nuläget är belägna i Visby till andra platser på
Gotland, i syfte att sänka regionens kostnader.
För att sammanställa en fullständig regionövergripande lokalförsörjningsplan
behövs underlag från samtliga förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen har
haft en sammanhållande roll i det arbete som genomförts inom ramen för
lokalförsörjningsgruppen, där samtliga förvaltningar ingår. Gruppen har under
året hade haft regelbundna möten och arbetet med förvaltningarnas egna
lokalförsörjningsplaner har fortsatt. I nuläget är tre av förvaltningarna färdiga
med sina lokalförsörjningsplaner.
Status för framtagande av förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner:
•

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.
Klar. Beslutad i HSN.

•

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF
Ej klar.

•

Socialförvaltningen, SOF
Ej klar.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF
Klar. Ej hanterad politiskt.
Teknikförvaltningen, TKF
Klar. Beslutad i TN.

•
•

Regionstyrelseförvaltningen, RSF
Ej klar.

När det gäller den regionövergripande lokalförsörjningsplanen, där
förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner kommer att utgöra underlag,
konstaterar regionstyrelseförvaltningen att detta arbete kommer att bli
omfattande med en stor arbetsinsats och krav på stöd av relevant kompentens.
Regionstyrelseförvaltningen har därför valt att genomföra en upphandling med
avsikt att teckna avtal med extern konsult för genomförande av arbetet. I
uppdraget till konsult ligger att under tidig höst 2022 färdigställa arbetet med
att ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan som ska sträcka sig till

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/972
Sida 3 (4)

2027. Planen ska syfta till att belysa nuvarande lokaler, kommande behov av
lokaler och tillkommande investeringsbehov såväl som regionövergripande
lokalprojekt. Anbud kommer att utvärderas under april månad och ett avtal
med konsult förutses tecknas för start av arbetet innan sommaren.

Bedömning

Under senare tid har en inte obetydlig del av lokalförsörjningsgruppens fokus
och arbetsinsats färgats av pandemirelaterade uppdrag såsom anordnande av
tillfälliga vaccinationslokaler. Det är därför förståeligt att arbetet med de lokala
lokalförsörjningsplanerna till del fått stå tillbaka och dragit ut på tiden mer än
vad som initialt kunde förutses. I nuläget har dock tre av förvaltningarna
kunnat slutföra framtagande av sina lokalförsörjningsplaner och de övriga
bedöms ha kommit så långt att dessa kan utgöra ett tillräckligt bra underlag för
ett framtagande av den regionövergripande planen. Med den konsult som
upphandlas för uppdraget bedöms att lokalförsörjningsgruppen har goda
förutsättningar för att innan årets slut kunna leverera i enlighet med
regionstyrelsens uppdrag.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt.

2. Ekonomiskt perspektiv

Ett av de bärande skälen för en gemensam hantering av
lokalförsörjningsfrågor är identifiera åtgärder som ger lägre totalkostnader för
regionen utan att underskrida serviceutredningens ambitionsnivå och utan att
äventyra lagstadgade krav på regionens verksamhet. Bedömningen är att
arbetet har förutsättningar att ge lägre lokalkostnader för regionen.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

I uppdraget ligger att även visa vilka möjligheter som finns att lokalisera
verksamheter som nu finns i Visby, till platser inom andra delar av Gotland.
Bedömningen är att uppdraget har förutsättningar för att ge positiva effekter
för landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv.
6. Klimat och miljöperspektiv

En effektivisering av lokalinnehavet kommer sannolikt att innebära en
minskning av den totalt förvaltade lokalarean för Region Gotland. Det finns
således förutsättningar för att arbetet ska kunna ge positiva effekter när det
gäller energiförbrukning och därmed vara positivt ur ett klimat- och
miljöperspektiv.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Beslutsunderlag

RS § 316, 2021-10-27
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

Samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/972
Sida 4 (4)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-27

RS § 316

Uppdrag. Regionövergripande lokalförsörjningsplan

RS 2019/972
AU § 255

Regionstyrelsens beslut

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-27

RS § 316 forts
RS 2019/972
AU § 255

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 156

Uppdrag. Effektivisera och minska regionens
lokalkostnader

RS 2019/972
AU 124

Regionstyrelsens beslut
 Informationen godkänns.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att

tillsammans med samtliga förvaltningar ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan.
 Ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen 2021.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla ihop ramverket för en regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att
komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade
lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att
möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter
som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att
sänka regionens kostnader. Denna tjänsteskrivelse utgör en första delrapport.
En förutsättning för det fortsatta arbetet med en regionövergripande lokalförsörjningsplan är att det finns befintliga resurser att tillgå och/eller att fler resurser tillsätts. När
arbetet med de tillfälliga vaccinationslokalerna är klart har lokalförsörjningsgruppen
ytterligare flera stora och komplexa uppdrag som pågår samtidigt. Ett sådant uppdrag
som berör samtliga förvaltningar är att grundligt utreda behov och kostnader rörande
regionens framtida kontorsarbetsplatser.
Följande prioriteringsordning är tänkt för arbetet framåt med regionövergripande
lokalförsörjningsplan:
-

-

Strukturera och utveckla regionens lokalförsörjningsprocess med tillhörande
roller för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som bidrar
till nytta för hela regionen.
Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden för att
kunna ta fram en lokalförsörjningsplan för respektive förvaltning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 156 forts
RS 2019/972
AU 124

-

-

Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam
mall som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina lokalförsörjningsplaner.
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.
I arbetsutskottet föreslogs att ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen
2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2020-05-27, § 160
Regionfullmäktige 2020-06-15, § 89
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21

62 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160

Uppdrag - Effektivisera och minska
regionens lokalkostnader

RS 2019/972
AU § 144

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta fram en
regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges samtliga
nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till strategisk plan
och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att
hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av innehållet skall vara att
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens totala lokalyta. Planen ska också visa vilka möjligheter som finns att
lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka
Regionens kostnader. Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.

Regionstyrelsens beslut

Slutrapporten för projekt effektivisera och minska regionens lokalkostnader
godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta del av rapportens innehåll och
slutsatser i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning och lokalplanering.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23 (RS § 327) i uppdrag att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida
serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022
och har utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och
lokalförsörjningsgruppen. Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att
uppnå målet är därför beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

61 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160 forts
RS 2019/972
AU § 144
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

62 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-06-15

RF § 89

Redovisning av uppdrag. Effektivisera och
minska regionens lokalkostnader

RS 2019/972

Regionfullmäktiges beslut

För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta fram en
regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges samtliga
nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till strategisk plan
och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att
hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av innehållet skall vara att
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens totala lokalyta. Planen ska också visa vilka möjligheter som finns att
lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka
Regionens kostnader.
• Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skall redovisas i samband med
budgetberedningen 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23, § 327 i uppdrag att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på regionens
verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022 och har
utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och lokalförsörjningsgruppen.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför
beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att för att möjliggöra för regionstyrelsen att
enligt gällande styrdokument ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan
och fastighetsstrategi, ges samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till
respektive underlag till strategisk plan och budget ta fram en lokalförsörjningsplan.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men
del av innehållet skall vara att visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av
lokaler i syfte att minska regionens totala lokalyta. Planen ska också visa vilka möjligheter som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att
sänka Regionens kostnader. Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.
I detta har regionstyrelsen instämt.
forts
20 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-06-15

RF § 89 forts
RS 2019/972
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C) och Claes Nysell (L).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Regionstyrelsen 2020-05-27, § 160
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef

Ärende RS 2022/96
Datum 21 april 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag - Analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade
redovisningsregler
Förslag till beslut

•

Behovet av resurser för stadsutveckling och exploatering ska behandlas
i budgetberedning 2022.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2021-11-22 §182 att ge tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022
med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning
av ändrade redovisningsregler.
Tekniska nämnden har lämnat en redogörelse för sitt behov av resurser både
för 2022 och för 2023. Miljö- och byggnämnden har i sitt svar hänvisat till
tekniska nämndens redogörelse.
Resursbehovet är en följd av att de nya riktlinjerna för redovisning och
budgetering av markexploatering som klargör att utgifter för personal,
förstudier, undersökningar, administrativa omkostnader med mera är
driftkostnader. Endast utgifter som har en nära anknytning till en tillgångs
uppförande får redovisas som en investerings- eller exploateringsutgift enligt
god redovisningssed.
Tekniska nämnden har för att klara sina uppdrag inom stadsutveckling och
markexploatering rekryterat in personal som inte haft anslagsfinansiering. För
att klara finansieringen har exploateringsprojekten interndebiterats kostnader
för personal som arbetat i projekten. Även alla köp av utredningsuppdrag och
konsulttjänster har finansierats via exploateringsprojekten.
I bokslutet för 2021 gjordes en genomgång av vilka utgifter som belastat
exploateringsprojekten och därmed redovisats som tillgångar. Vid
genomgången konstaterades att 40 mnkr utgjordes av utgifter för utredningar,
konsulter och egen personal vilket inte uppfyllde kravet för att få redovisas
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/96
Sida 2 (3)

som tillgång. I bokslutet gjordes en värdereglering på 40 mnkr som belastade
resultatet. Av de 40 mnkr utgjorde Visborgsprojektet 36 mnkr.
Enligt tekniska nämndens redogörelse uppgår resursbehovet för
stadsutveckling och markexploatering till 20 mnkr i driftbudgeten för 2023. De
20 mnkr består av 8 mnkr för personalkostnader (motsvarande 10 tjänster) och
12 mnkr för köp av tjänster. Visborgsprojektet har det största resursbehovet.
Tekniska nämnden fick i budget 2022 utökat anslag med 5 mnkr för
stadsutveckling och exploatering. Tekniska nämnden fick även 3 mnkr i anslag
för ökat bostadsbyggande, ett anslag som minskar till 2 mnkr 2023.
Tekniska nämnden framför att nettobehovet 2023 uppgår till 15 mnkr efter att
ovannämnda anslag avräknats. Anledningen till att nettobehovet inte är att
13 mnkr (20-5-2=13) är att anslaget för ökat bostadsbyggande är tänkt att
användas för att finansiera del av exploateringschef, del av mark- och
exploateringsingenjör och del av landskapsarkitekt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att tekniska nämnden behöver tillföras
resurser för att kunna följa de nya riktlinjerna och därmed tillämpa god
redovisningssed.
Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av ärendet haft dialog med
teknikförvaltningen som framhållit att det finns en viss osäkerhet i de belopp
som tagits fram. Det som kan konstateras är att teknikförvaltningen har
anställd personal för stadsutveckling och exploatering som saknar
anslagsfinansiering, vilket behöver lösas.
I regionstyrelseförvaltningens driftbudget finns ett anslag på 3 mnkr till
förstudier för exploatering. Det bör övervägas om detta anslag kan omfördelas
till tekniska nämnden då alla utgifter för exploatering bör ligga samlat.
Regionstyrelseförvaltningen anser att resursbehovet ska behandlas i ordinarie
budgetberedning tillsammans med övriga nämnders resursbehov så att en
prioritering kan göras utifrån en helhetsbild av det totala resursbehovet och
tillgängliga medel.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att tekniska nämnden behöver tillföras medel för att kunna
följa de nya riktlinjerna och tillämpa god redovisningssed.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att tekniska nämnden behöver tillföras medel för att kunna
följa de nya riktlinjerna och tillämpa god redovisningssed.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt

6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-03-30, § 33

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
RSF Ekonomi

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/96
Sida 3 (3)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 33

Sida 1 (1)

Uppdrag om exploatering

Ärendenummer: TN 2022/371
Paragraf föregående instans: TN AU § 35
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av uppdrag och sänder ärendet
vidare till budgetberedningen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2021-11-22 §182 att tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022
med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning
av ändrade redovisningsregler.
Totalt behövs tilläggsanslag 2022 om 14,1 miljoner kronor och ramutökning
om 15 miljoner kronor år 2023 till följd av nya riktlinjer för redovisning och
budgetering av markexploatering.
Bedömning

Tekniska nämnden och mark- och exploateringsverksamheten behöver
ramutökning på 14,1 år 2022 och 15 miljoner kronor år 2023 till följd av nya
riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner redovisning av uppdrag och sänder ärendet
vidare till budgetberedningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2022/371
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen, dnr RS 2022/7

Digital justering

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2022/92
Datum 22 april 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Organisationsförändring för samlad organisation
av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Förslag till regionstyrelsens för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden får i uppdrag att leda genomförandet av
organisationsförändringen till årsskiftet 2022/2023. Genomförandet
samordnas med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning

I beslut RF §92 2021-06-21 fick tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört fem
gemensamma möten där teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga
förvaltningar står bakom förslaget till ny organisation samt att den ska ligga på
teknikförvaltningen. Organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
Arbetet med samverkan, riskbedömning samt rekrytering påbörjas mars 2022.
Ärendebeskrivning

Inför beslut i RF §92 2021-06-01 togs rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
fram. I rapporten redovisas en resursbrist inom trafikplanering och
trafikutveckling som medför att arbetet med strategiska frågor hamnar i
skymundan för operativa frågor. Rapporten redovisade att en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifter skulle bidra till mer
utrymme för strategiska frågorna. Rapporten redovisade även ett förslag på en
organisation där allmänna och särskilda kollektivtrafiken samlas inom en
förvaltning.
Regionfullmäktige tog följande beslut:
-

Det strategiska ansvaret avseende Trafikförsörjningsprogram flyttas till
regionstyrelsen.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad
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Ärende RS 2022/92
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organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022.
Bedömning

Tekniska nämnden har tolkat uppdraget som att ett förslag på
organisationsförändring ska tas fram och att en plan för ett genomförande ska
redovisas samt att tekniska nämnden ansvarar för att så sker.
Regionstyrelseförvaltningen gjorde bedömningen att det finns ett stöd i
berörda nämnder att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på
teknikförvaltningen. Remissvaren visade dock att en del frågor behövde
hanteras innan beslut kan tas.
Teknikförvaltningen har fört dialog med utbildning- och
arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen gällande samlad organisation för den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken. Samtliga förvaltningar är överens om hur den nya
organisationen ska organiseras samt placeras inom teknikförvaltningen.
Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” tar inte upp de ekonomiska
frågorna, ej heller frågor om respektive nämnds utformning av reglementen.
Dessa frågor har dock diskuterats mellan förvaltningarna och meningarna har
skilt sig åt. Följande åsikter har framförts.
Teknikförvaltningen framhåller att reglementen bör skrivas av den nämnd
som brukar tjänsten och att samma nämnd också står för kostnaderna för
aktuell tjänst.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen delar teknikförvaltningens
uppfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att ansvaret för reglementet samt
uppkomna kostnader fortsättningsvis ska ligga hos tekniska nämnden.
Socialförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning.
Med anledning av ovanstående krävs att organisationsförslaget anpassas till nya
förutsättningar.
Samtliga förvaltningar är överens om nedanstående förslag på organisation.

Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/92
Sida 3 (5)

Figur 1 Förslag på ny organisation

Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” föreslår att man skiljer på strategisk,
taktisk och operativ nivå i organisationen genom att den strategiska nivån
flyttas till regionstyrelsen, taktiska/operativa nivån behålls på inom en nybildad
organisatorisk enhet inom teknikförvaltningen. Strukturen man föreslår skall
innehålla en tydlig hemhörighet för IT, avtalsfrågor, marknad och
kommunikation där man separerar dessa i likhet med övriga län i landet där
man har egna enheter för att hantera frågorna separat. De påpekar även att
med tanke på Gotlands storlek är det inte realistiskt att förvänta sig olika
enheter för uppdragen men däremot bör fördelningen vara tydlig på
individnivå så att man tydligt fördelar arbetet mellan personer. För att uppnå
detta rekommenderas att man inrättar en stabsfunktion för de gemensamma
resurserna för den organisatoriska enheten. Man rekommenderar även att
bemanningen bör öka till att motsvara chef + 10 personer som skulle öka
antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till ca 0,2 personer per 1 000
invånare. Det är mindre än i övriga regioner, men motiverat med avseende på
att det ger effektiviseringsvinster att ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en
samlad organisation.
Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från
nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att tjänsterna
från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen flyttas till teknikförvaltningen
samt att verksamhetsutvecklare, kommunikatör och koordinator rekryteras.
Det totala resursbehovet för Region Gotland utökas med tre heltidsanställda.
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Samarbete mellan förvaltningarna
Teknikförvaltningen har ett väl fungerande samarbete med utbildning- och
arbetslivsförvaltningen. Koordinatorns roll blir att utveckla samarbetet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen. Koordinatorn
kommer ha ansvar för dialog med de tre förvaltningarna samt användarna av
tjänsterna inom allmän och särskild kollektivtrafik. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ska å sin sida utse en
representant från respektive förvaltning som fångar upp användarnas och
verksamheternas synpunkter kring tjänsterna. Kontinuerliga möten mellan de
tre förvaltningarna behöver formaliseras och hållas två gånger per år. Syftet
med dessa är att analysera om och hur tjänsterna kan utvecklas samt tydliggöra
hur olika beslut gällande tjänsternas ianspråktagande påverkar Region Gotlands
totala ekonomi.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget blir att nuvarande reglemente samt budgetansvar
blir kvar på barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden i sin
nuvarande form.
Förslaget har bärighet på Region Gotlands styrmodell genom:
•
•

Social hållbarhet/mål 2: ” Befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlikhälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor” samt
Kvalitet/mål 11: Alla som nyttjat Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och bli respektfullt bemötta”.

Tidplan
Målet är att den nya organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
•
•
•
•
•

Information i samverkan ny organisation teknikförvaltningen,
2022-03-28 mars.
Central samverkanskommittén, CSK, 2022-04.
Riskbedömning och samverkan teknikförvaltningen och barn- och
utbildningsnämnden, 2022-05.
Rekrytering av nya tjänster till teknikförvaltningen klart 2022-09-01.
Två heltidstjänster omfördelas från utbildning- och
arbetslivsförvaltningen till teknikförvaltningen klart 2022-12-31.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen inte påverkar det rättsliga
läget
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen ökar Region Gotlands
kostnader motsvarande tre heltidsanställda
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3. Barnperspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen inte påverkar
barnperspektivet
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen inte påverkar
jämställdhetsperspektivet
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen inte påverkar
landsbygdssäkringen
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att organisationsförändringen inte påverkar klimat och
miljöperspektivet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen 2022-02-09
Tekniska nämnden 2022-03-30 § 35
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-22 § 32
Socialnämnden 2022-03-15 § 46
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-23 § 32

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/92
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Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Handläggare Jyrki Vainio, enhetschef

Ärende TN 2021/3185
Datum 9 februari 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

I beslut RF §92 2021-06-21 fick Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört fem
gemensamma möten där teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga
förvaltningar står bakom förslaget till ny organisation samt att den ska ligga på
teknikförvaltningen. Organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
Arbetet med samverkan, riskbedömning samt rekrytering påbörjas mars 2022.
Ärendebeskrivning

Inför beslut i RF §92 2021-06-01 togs rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
fram. I rapporten redovisas en resursbrist inom trafikplanering och
trafikutveckling som medför att arbetet med strategiska frågor hamnar i
skymundan för operativa frågor. Rapporten redovisade att en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifter skulle bidra till mer
utrymme för strategiska frågorna. Rapporten redovisade även ett förslag på en
organisation där allmänna och särskilda kollektivtrafiken samlas inom en
förvaltning.
Regionfullmäktige tog följande beslut:
-

Det strategiska ansvaret avseende Trafikförsörjningsprogram flyttas till
regionstyrelsen.

-

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

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/3185
Sida 2 (5)

Bedömning

Tekniska nämnden har tolkat uppdraget som att ett förslag på
organisationsförändring ska tas fram och att en plan för ett genomförande ska
redovisas samt att tekniska nämnden ansvarar för att så sker.
Regionstyrelseförvaltningen gjorde bedömningen att det finns ett stöd i
berörda nämnder att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på
teknikförvaltningen. Remissvaren visade dock att en del frågor behövde
hanteras innan beslut kan tas.
Teknikförvaltningen har fört dialog med barn- och utbildningsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen gällande samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Samtliga
förvaltningar är överens om hur den nya organisationen ska se ut och att den
ska ligga på teknikförvaltningen.
Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” tar inte upp de ekonomiska
frågorna, ej heller frågor om respektive nämnds utformning av reglementen.
Dessa frågor har dock diskuterats mellan förvaltningarna och meningarna har
skilt sig åt. Följande åsikter har framförts.
Teknikförvaltningen framhåller att reglementen bör skrivas av den nämnd
som brukar tjänsten och att samma nämnd också står för kostnaderna för
aktuell tjänst.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar teknikförvaltningens uppfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att ansvaret för reglementet samt
uppkomna kostnader fortsättningsvis ska ligga hos tekniska nämnden.
Socialförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning.
Med anledning av ovanstående krävs att organisationsförslaget anpassas till nya
förutsättningar.
Samtliga förvaltningar är överens om nedanstående förslag på organisation.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/3185
Sida 3 (5)

Figur 1 Förslag på ny organisation

Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” föreslår att man skiljer på strategisk,
taktisk och operativ nivå i organisationen genom att den strategiska nivån
flyttas till regionstyrelsen, taktiska/operativa nivån behålls på inom en nybildad
organisatorisk enhet inom teknikförvaltningen. Strukturen man föreslår skall
innehålla en tydlig hemhörighet för IT, avtalsfrågor, marknad och
kommunikation där man separerar dessa i likhet med övriga län i landet där
man har egna enheter för att hantera frågorna separat. De påpekar även att
med tanke på Gotlands storlek är det inte realistiskt att förvänta sig olika
enheter för uppdragen men däremot bör fördelningen vara tydlig på
individnivå så att man tydligt fördelar arbetet mellan personer. För att uppnå
detta rekommenderas att man inrättar en stabsfunktion för de gemensamma
resurserna för den organisatoriska enheten. Man rekommenderar även att
bemanningen bör öka till att motsvara chef + 10 personer som skulle öka
antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till ca 0,2 personer per 1 000
invånare. Det är mindre än i övriga regioner, men motiverat med avseende på
att det ger effektiviseringsvinster att ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en
samlad organisation.
Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från
nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att tjänsterna
från barn- och utbildningsnämnden flyttas till teknikförvaltningen samt att
verksamhetsutvecklare, kommunikatör och koordinator rekryteras. Det totala
resursbehovet för Region Gotland utökas med tre heltidsanställda.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/3185
Sida 4 (5)

Samarbete mellan förvaltningarna
Teknikförvaltningen har ett väl fungerande samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen. Koordinatorns roll blir att utveckla samarbetet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen. Koordinatorn
kommer ha ansvar för dialog med de tre förvaltningarna samt användarna av
tjänsterna inom allmän och särskild kollektivtrafik. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ska å sin sida utse en
representant från respektive förvaltning som fångar upp användarnas och
verksamheternas synpunkter kring tjänsterna. Kontinuerliga möten mellan de
tre förvaltningarna behöver formaliseras och hållas två gånger per år. Syftet
med dessa är att analysera om och hur tjänsterna kan utvecklas samt tydliggöra
hur olika beslut gällande tjänsternas ianspråktagande påverkar Region Gotlands
totala ekonomi.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget blir att nuvarande reglemente samt budgetansvar
blir kvar på barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden i sin
nuvarande form.
Förslaget har bärighet på Region Gotlands styrmodell genom:
•
•

Social hållbarhet/mål 2: ” Befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlikhälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor” samt
Kvalitet/mål 11: Alla som nyttjat Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och bli respektfullt bemötta”.

Tidplan
Målet är att den nya organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
•
•
•
•
•

Information i samverkan ny organisation teknikförvaltningen,
2022-03-28 mars.
Central samverkanskommittén, CSK, 2022-04.
Riskbedömning och samverkan teknikförvaltningen och barn- och
utbildningsnämnden, 2022-05.
Rekrytering av nya tjänster till teknikförvaltningen klart 2022-09-01.
Två heltidstjänster omfördelas från barn- och utbildningsnämnden till
teknikförvaltningen klart 2022-12-31.

Teknikförvaltningen
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2021/3185
RF §92 , 2021-06-21
Kollektivtrafiken på Gotland – förslag på ny organisation
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

RS 2019/968

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 35

Sida 1 (3)

Uppdrag. Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt
uppdrag för kollektivtrafiken

Ärendenummer: TN 2021/3185
Paragraf föregående instans: TN AU § 39
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

I beslut RF §92 2021-06-21 fick Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört fem
gemensamma möten där teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga
förvaltningar står bakom förslaget till ny organisation samt att den ska ligga på
teknikförvaltningen. Organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
Arbetet med samverkan, riskbedömning samt rekrytering påbörjas mars 2022.
Bedömning

Tekniska nämnden har tolkat uppdraget som att ett förslag på
organisationsförändring ska tas fram och att en plan för ett genomförande ska
redovisas samt att tekniska nämnden ansvarar för att så sker.
Regionstyrelseförvaltningen gjorde bedömningen att det finns ett stöd i
berörda nämnder att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på
teknikförvaltningen. Remissvaren visade dock att en del frågor behövde
hanteras innan beslut kan tas.
Teknikförvaltningen har fört dialog med barn- och utbildningsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen gällande samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Samtliga
förvaltningar är överens om hur den nya organisationen ska se ut och att den
ska ligga på teknikförvaltningen.
Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” tar inte upp de ekonomiska
frågorna, ej heller frågor om respektive nämnds utformning av reglementen.
Dessa frågor har dock diskuterats mellan förvaltningarna och meningarna har
skilt sig åt. Följande åsikter har framförts.
Teknikförvaltningen framhåller att reglementen bör skrivas av den nämnd
som brukar tjänsten och att samma nämnd också står för kostnaderna för
aktuell tjänst.
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Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Barn- och utbildningsförvaltningen delar teknikförvaltningens uppfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att ansvaret för reglementet samt
uppkomna kostnader fortsättningsvis ska ligga hos tekniska nämnden.
Socialförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning.
Med anledning av ovanstående krävs att organisationsförslaget anpassas till nya
förutsättningar.
Samtliga förvaltningar är överens om nedanstående förslag på organisation.
Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” föreslår att man skiljer på strategisk,
taktisk och operativ nivå i organisationen genom att den strategiska nivån
flyttas till regionstyrelsen, taktiska/operativa nivån behålls på inom en nybildad
organisatorisk enhet inom teknikförvaltningen. Strukturen man föreslår skall
innehålla en tydlig hemhörighet för IT, avtalsfrågor, marknad och
kommunikation där man separerar dessa i likhet med övriga län i landet där
man har egna enheter för att hantera frågorna separat. De påpekar även att
med tanke på Gotlands storlek är det inte realistiskt att förvänta sig olika
enheter för uppdragen men däremot bör fördelningen vara tydlig på
individnivå så att man tydligt fördelar arbetet mellan personer. För att uppnå
detta rekommenderas att man inrättar en stabsfunktion för de gemensamma
resurserna för den organisatoriska enheten. Man rekommenderar även att
bemanningen bör öka till att motsvara chef + 10 personer som skulle öka
antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till ca 0,2 personer per 1 000
invånare. Det är mindre än i övriga regioner, men motiverat med avseende på
att det ger effektiviseringsvinster att ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en
samlad organisation.
Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från
nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att tjänsterna
från barn- och utbildningsnämnden flyttas till teknikförvaltningen samt att
verksamhetsutvecklare, kommunikatör och koordinator rekryteras. Det totala
resursbehovet för Region Gotland utökas med tre heltidsanställda.
Samarbete mellan förvaltningarna
Teknikförvaltningen har ett väl fungerande samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen. Koordinatorns roll blir att utveckla samarbetet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen. Koordinatorn
kommer ha ansvar för dialog med de tre förvaltningarna samt användarna av
tjänsterna inom allmän och särskild kollektivtrafik. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ska å sin sida utse en
representant från respektive förvaltning som fångar upp användarnas och
verksamheternas synpunkter kring tjänsterna. Kontinuerliga möten mellan de
tre förvaltningarna behöver formaliseras och hållas två gånger per år. Syftet
med dessa är att analysera om och hur tjänsterna kan utvecklas samt tydliggöra
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Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

hur olika beslut gällande tjänsternas ianspråktagande påverkar Region Gotlands
totala ekonomi.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget blir att nuvarande reglemente samt budgetansvar
blir kvar på barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden i sin
nuvarande form.
Förslaget har bärighet på Region Gotlands styrmodell genom:
•
•

Social hållbarhet/mål 2: ” Befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlikhälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor” samt
Kvalitet/mål 11: Alla som nyttjat Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och bli respektfullt bemötta”.

Tidplan
Målet är att den nya organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
•
•
•
•
•

Information i samverkan ny organisation
teknikförvaltningen,
2022-03-28 mars.
Central samverkanskommittén, CSK, 2022-04.
Riskbedömning och samverkan teknikförvaltningen och barn- och
utbildningsnämnden, 2022-05.
Rekrytering av nya tjänster till teknikförvaltningen klart 2022-09-01.
Två heltidstjänster omfördelas från barn- och utbildningsnämnden till
teknikförvaltningen klart 2022-12-31.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö och enhetschef Jyrki Vainio
via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2021/3185
RF §92 , 2021-06-21
Kollektivtrafiken på Gotland – förslag på ny organisation
Skickas till

Regionstyrelsen RS 2019/968
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Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-03-22

BUN § 32

Sida 1 (1)

Organisationsförändring allmän och
särskild kollektivtrafik

Ärendenummer: BUN 2020/1270
BUN AU § 24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om organisatorisk
förändring.
Ett förslag gällande organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken på Gotland har tidigare remitterats till de båda
utbildningsnämnderna. Nämnderna har ställt sig positiva till att det taktiska och
operativa ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts ska organiseras. Det strategiska ansvaret för Region
Gotlands trafiklösningar och Trafikförsörjningsprogrammet är överförd till
Regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden tillstyrker förslaget om organisatorisk
förändring.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden tillstyrker förslaget om
organisatorisk förändring.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01
RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken, 2020-11-16
Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09
Skickas till
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-15

SON § 46

Sida 1 (3)

Information. Uppdrag - Förutsättningar
för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken

Ärendenummer: SON 2020/446
Paragraf föregående instans: SON/AU § 49
Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens
tjänsteskrivelse och skickar den vidare till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I beslut RF § 92, 2021-06-21, fick Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd
med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört fem
gemensamma möten där teknikförvaltningen varit sammankallande.
Det som socialförvaltningen har synpunkter på gäller i första hand färdtjänst.
I den tjänsteskrivelse som teknikförvaltningen tagit fram och som ska
behandlas av tekniska nämnden inför budgetberedningen står följande:
•
•
•
•

Teknikförvaltningen framhåller att reglementen bör skrivas av den
nämnd som brukar tjänsten och att samma nämnd också står för
kostnaderna för aktuell tjänst.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar teknikförvaltningens
uppfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att ansvaret för
reglementet samt uppkomna kostnader fortsättningsvis ska ligga hos
tekniska nämnden.
Socialförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens
uppfattning.

I stycket om samarbete står bland annat följande:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ska å sin sida utse
en representant från respektive förvaltning som fångar upp användarnas och
verksamheternas synpunkter kring tjänsterna.
I dialog med teknikförvaltningen har socialförvaltningen framfört att färdtjänst
i första hand är en tjänst till medborgarna. Det är inte i första hand en tjänst till
socialtjänsten.
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Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-15

Färdtjänst är i första hand en tjänst till medborgarna som ej kan tillgodose sina
behov genom den allmänna kollektivtrafiken. Även om flera som har beslut
om färdtjänst även har insatser från socialförvaltningen ska inte verksamheten
per automatik göras till tolkningsföreträdare för de som åker till och från
verksamheten. Dialogen om färdtjänstens kvalitet med mera ska ske med
medborgarna tillsammans med de som är ansvariga för kollektivtrafiken, i
första hand.
Det innebär ur förvaltningens synvinkel att det inte är socialnämnden
som brukar tjänsten som anges i punkten om teknikförvaltningens hållning i
frågan. I skrivelsen om vad socialförvaltningen anser så vill förvaltningen göra
ett förtydligande. Socialförvaltningen anser att tekniska nämnden inte enbart
har ansvar för reglementet och bör bära kostnaderna. Förvaltningen anser att
tekniska nämnden har helhetsansvaret även för färdtjänst, som en del i
kollektivtrafiken.
I helhetsansvaret ingår att samla in synpunkter och behov från såväl
medborgarna som socialförvaltningens verksamheter, för att bereda frågan om
regelverk för färdtjänst och som alltid, göra avvägningar vilken servicenivå som
Region Gotland ska hålla gällande färdtjänst, som den politiska församlingen
sedan beslutar.
I avsnittet om samarbete anges att socialförvaltningen ska utse en representant
som fångar upp användarnas och verksamhetens synpunkter.
Socialförvaltningen kommer att utse denna funktion inom befintlig ram.
Däremot anser förvaltningen att socialförvaltningens ansvar är främst att fånga
upp verksamhetens synpunkter och att den som ansvarar för färdtjänsten ska
vara de som i dialog med medborgarna fångar upp användarnas synpunkter.
Självklart ska socialförvaltningen vara behjälpliga till att förmedla våra brukare
och klienters synpunkter på färdtjänsten om och när synpunkterna framförs till
verksamheten, men det är den som ansvarar för färdtjänsten som också
ansvarar för att fånga in användarnas, medborgarnas, synpunkter.
I dialog med tekniska förvaltningen är det synen på verksamheten som är den
stående skiljelinjen. Socialförvaltningen anser att färdtjänst i första hand inte är
en verksamhetsfråga för socialtjänsten utan en kollektivtrafiktjänst där
medborgarna med hjälp av särskild kollektivtrafik ska transportera sig.
Socialtjänsten bör absolut vara intressenter i frågan om färdtjänst, men inte
ansvariga för transporttjänster.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget på samlad organisation stämmer väl
överens med förvaltningens synpunkter men att synen på huruvida färdtjänst i
sig är en socialtjänstfråga eller en kollektivtrafikfråga, i grunden skiljer sig åt
mellan förvaltningarna.
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Socialnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-15

Ärendets behandling under mötet

Öystein Berge, kvalitetschef, föredrar ärendet.
På arbetsutskottet var det muntlig information men inför socialnämndens
sammanträde har beslutsunderlag skickats ut till ledamöterna.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-03-23

HSN § 32

Sida 1 (2)

Redovisning av uppdrag.
Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

Ärendenummer: HSN 2020/775
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 32
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna hälso- och
sjukvårdsförvaltningens skrivelse och skickar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

I beslut RF § 92 (2021-06-21) fick tekniska nämnden i uppdrag att i samråd
med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. Förvaltningarna har genomfört fem gemensamma
möten där teknikförvaltningen varit sammankallande.
Det som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har åsikter om gäller framförallt
sjukresor. I dialog med teknikförvaltningen framgår också att det endast avses
sjukresor till och från sjukvårdsinrättningar på Gotland. De sjukresor som
avser sjukresor till/från fastlandet för vård, alternativt sjukresor som i sin
helhet sker på fastlandet för gotlandspatienter har inte behandlats i uppdraget.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har synpunkter på hur tjänsten ska utföras.
Ett exempel är att det inte är lämpligt att patienter under för lång tid blir
väntande i väntrummet på akutmottagningen. Det påverkar verksamheten,
trångboddheten i ett redan trångt väntrum, arbetsmiljön för personalen med
mera. Det kan också finnas medicinska krav på transporten till och från
verksamheten, men detta är inte normalfallet.
I dialog med teknikförvaltningen har hälso- och sjukvårdsförvaltningen
framfört att sjukresor i första hand är en tjänst till medborgarna. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska därmed inte per automatik göras till
tolkningsföreträdare för de patienter som åker till och från verksamheten.
Det är inte hälso- och sjukvårdsförvaltningen som brukar tjänsten som anges i
punkten om teknikförvaltningens hållning i frågan. Ett förtydligande som bör
göras är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att tekniska nämnden inte
enbart har ansvar för reglementet och bör bära kostnaderna. Tekniska
nämnden bör ha helhetsansvaret för sjukresor, som en del av kollektivtrafiken.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-23

I helhetsansvaret ingår att samla in synpunkter och behov från såväl
medborgarna som hälso- och sjukvården, för att bereda frågan om regelverk
för sjukresor och som alltid, göra avvägningar vilken servicenivå som Region
Gotland ska hålla gällande sjukresor, som den politiska församlingen sedan
beslutar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har varsin
utsedd representant som fångar upp användarnas och verksamheternas
synpunkter kring tjänsterna och förmedlar till teknikförvaltningen.
I dialog med tekniska förvaltningen är det synen på verksamheten som är den
stående skiljelinjen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att sjukresor i
första hand inte är en verksamhetsfråga för hälso- och sjukvården utan en
kollektivtrafiktjänst där medborgarna med hjälp av särskild kollektivtrafik ska
transportera sig till och från hälso- och sjukvårdsverksamheten.
De allra flesta medborgare tar sig dessutom till och från hälso- och sjukvården
utan att nyttja de kommunala sjukresorna.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det förslag på samlad organisation stämmer
väl överens med förvaltningens synpunkter men att synen på huruvida
sjukresor i sig är en hälso- och sjukvårdsfråga eller en kollektivtrafikfråga, i
grunden skiljer sig åt mellan förvaltningarna vilket gör att det ibland uppstår
onödigt skav i diskussionerna. Hälso- och sjukvården bör absolut vara
intressenter i frågan om sjukresor, men inte ansvariga för transporttjänster.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 32
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna hälso- och
sjukvårdsförvaltningens skrivelse och skickar den vidare till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2022
TKF tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2022
RF § 92 (2021-06-21)
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2022/175
12 april 2022

Patrick Dahl

Regionstyrelsen

Uppdrag. Återrapportering av arbete med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Återrapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska nämnden i
uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på regionens egen mark
samt övrig utbyggnad på Gotland.
Beskrivning av ärendet

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska nämnden i
uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på regionens egen mark
samt övrig utbyggnad på Gotland.
Energicentrum (regionstyrelseförvaltningen)
Energicentrum genomför insatser som framförallt inspirerar och ger verktyg till att
fler laddplatser ska kunna etableras. Dels bidrar Energicentrum till en aktiv dialog
mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen så att förvaltningarna
med gemensamma krafter kan ta frågan framåt. Energicentrum utvecklas till att bli en
kontaktpunkt för operatörer av publika laddstolpar med intresse för etablering.
Kontakter sker fortlöpande där intressenter slussas mot privata markägare där
etablering är möjligt. Ett antal nationella program drivs, exempelvis Hela Sverige
Laddar1 där ett antal seminarium har anordnats för att öka kunskapen kring
möjligheter och tillvägagångssätt för att få laddstolpar på plats. Mer riktade insatser
från Energicentrum, är exempelvis, genomförda möten med branschföreningarna
Tillväxt Gotland och Gotlands förenade besöksnäring för att uppmuntra
etableringar. De riktade insatserna planeras att fortgå under 2022.

1

https://energicentrum.gotland.se/projekt/hela-sverige-laddar/
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Via Energicentrum deltar förvaltningarna gemensamt i det nationella projektet
Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfratruktur2. Projektets mål är att
utveckla en digital plattform som tillhandahåller prognosrelevant/scenariobaserad
regional information för ladd- och fossilfritt drivmedelsinfrastruktur. Syftet är att
utveckla ett visuellt verktyg med en strategisk del där näringslivsaktörer kan se
infrastrukturutbyggnaden och komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat
på näringslivets prognoser.
En knäckfråga är att vi gemensamt inom Region Gotland hittar en tydlig väg att
proaktivt erbjuda etablering på allmän plats. Här är regelverket och lagstiftning en
stor utmaning.
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen arbetar på olika sätt för att bidra till utvecklingen av
laddinfrastruktur.
GEAB och teknikförvaltningen har haft en dialog kring etablering av laddplatser för
elfordon på kommunal kvartersmark. Lagstiftningen är mindre komplex än på allmän
plats. Dialogen har resulterat i att GEAB har inkommit med ansökan om att nyttja
mark för att etablera laddplatser. Målsättningen är att ca 25 laddplatser skall etableras
till sommaren.
Inom Visborgsområdet har förslag på placering och utformning av ett antal nya
parkeringshus i enlighet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen tagits fram. I
projektet ingår planering och anläggande av laddinfrastruktur utifrån gällande
parkeringsnorm.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har påbörjat en utredning för att titta på hur
laddinfrastrukturen ska se ut för Region Gotlands fastigheter. I Plan- och
byggförordning (2011:338)3 regleras vad som gäller för bygglov efter den 10 mars
2021. Kraven i Plan- och byggförordningen är införda för att uppfylla det som följer
av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och den innebär i korthet:
• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha
ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
• Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av
byggnad.
• För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader
även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1
januari 2025. Dessa krav är;

2
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https://fossilfrittsverige.se/2022/01/31/digital-plattform-for-fossilfria-transporter/
https://lagen.nu/2011:338
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• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för
elfordon.
• För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner återrapporteringen
för vidare hantering i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, TN 2022/413, teknikförvaltningen
Tekniska nämnden 2022-03-30 (2022-03-30 TN §34)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

3 (3)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-30

TN § 34

Sida 1 (3)

Uppdrag återrapportera arbetet med
laddinfrastruktur

Ärendenummer: TN 2022/413
Paragraf föregående instans: TN AU § 37
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och skickar ärendet vidare
till regionfullmäktige för godkännande.
Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska
nämnden i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Teknikförvaltningen genomförde en återrapportering till tekniska nämnden i
december 2021 gällande uppföljning av parkeringsstrategi med tonvikt på
parkeringsnorm och laddinfrastruktur. Återraporteringen till regionfullmäktige
utgår ifrån rapporteringen till tekniska nämnden i december men kompletteras
med regionstyrelseförvaltningens arbete via Energicentrum.
Energicentrum
Energicentrum genomför insatser som framförallt inspirerar och ger verktyg
till att fler laddplatser ska kunna etableras. Dels bidrar Energicentrum till en
aktiv dialog mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen så att
förvaltningarna med gemensamma krafter kan ta frågan framåt. Energicentrum
utvecklas till att bli en kontaktpunkt för operatörer av publika laddstolpar med
intresse för etablering. Kontakter sker fortlöpande där intressenter slussas mot
privata markägare där etablering är möjligt. Ett antal nationella program drivs,
exempelvis Hela Sverige Laddar där ett antal seminarium har anordnats för att
öka kunskapen kring möjligheter och tillvägagångssätt för att få laddstolpar på
plats. Mer riktade insatser från Energicentrum, är exempelvis, genomförda
möten med branschföreningarna Tillväxt Gotland och Gotlands förenade
besöksnäring för att uppmuntra etableringar. De riktade insatserna planeras att
fortgå under 2022.
En knäckfråga är att vi gemensamt inom Region Gotland hittar en tydlig väg
att proaktivt erbjuda etablering på allmän plats. Här är regelverket och
lagstiftning en stor utmaning.
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen arbetar på olika sätt för att bidra till utvecklingen av
laddinfrastruktur.
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Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Via Energicentrum deltar förvaltningarna gemensamt i det nationella
projektet Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfratruktur.
Projektets mål är att utveckla en digital plattform som tillhandahåller
prognosrelevant/scenariobaserad regional information för ladd- och fossilfritt
drivmedelsinfrastruktur. Syftet är att utveckla ett visuellt verktyg med en
strategisk del där näringslivsaktörer kan se infrastrukturutbyggnaden och
komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets
prognoser.
GEAB och teknikförvaltningen har haft en dialog kring etablering av
laddplatser för elfordon på kommunal kvartersmark. Lagstiftningen är mindre
komplex än på allmän plats. Dialogen har resulterat i att GEAB har inkommit
med ansökan om att nyttja mark för att etablera laddplatser. Målsättningen är
att ca 25 laddplatser skall etableras till sommaren.
Inom Visborgsområdet har förslag på placering och utformning av ett antal
nya parkeringshus i enlighet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen
tagits fram. I projektet ingår planering och anläggande av laddinfrastruktur
utifrån gällande parkeringsnorm.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har påbörjat en utredning för att titta på hur
laddinfrastrukturen ska se ut för Region Gotlands fastigheter. I Plan- och
byggförordning (2011:338) regleras vad som gäller för bygglov efter den 10
mars 2021. Kraven i Plan- och byggförordningen är införda för att uppfylla det
som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och den innebär i
korthet:
• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten
ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till
20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
• Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av
byggnad.
• För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga
byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara
uppfyllda senast den 1 januari 2025. Dessa krav är;
• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt
för elfordon.
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Sammanträdesdatum 2022-03-30

• För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner
återrapporteringen för vidare hantering i regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och skickar ärendet vidare
till regionfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2022-01-31

Skickas till

Regionstyrelsen RF § 182 , RS 2021/7
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Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Handläggare Jenny Iversjö, avdelningschef

Ärende TN 2022/413
Datum 3 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag återrapportera arbetet med laddinfrastruktur
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och skickar ärendet vidare
till regionfullmäktige för godkännande.
Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska
nämnden i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska
nämnden i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Teknikförvaltningen genomförde en återrapportering till tekniska nämnden i
december 2021 gällande uppföljning av parkeringsstrategi med tonvikt på
parkeringsnorm och laddinfrastruktur. Återraporteringen till regionfullmäktige
utgår ifrån rapporteringen till tekniska nämnden i december men kompletteras
med regionstyrelseförvaltningens arbete via Energicentrum.
Energicentrum
Energicentrum genomför insatser som framförallt inspirerar och ger verktyg
till att fler laddplatser ska kunna etableras. Dels bidrar Energicentrum till en
aktiv dialog mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen så att
förvaltningarna med gemensamma krafter kan ta frågan framåt. Energicentrum
utvecklas till att bli en kontaktpunkt för operatörer av publika laddstolpar med
intresse för etablering. Kontakter sker fortlöpande där intressenter slussas mot
privata markägare där etablering är möjligt. Ett antal nationella program drivs,
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exempelvis Hela Sverige Laddar1 där ett antal seminarium har anordnats för att
öka kunskapen kring möjligheter och tillvägagångssätt för att få laddstolpar på
plats. Mer riktade insatser från Energicentrum, är exempelvis, genomförda
möten med branschföreningarna Tillväxt Gotland och Gotlands förenade
besöksnäring för att uppmuntra etableringar. De riktade insatserna planeras att
fortgå under 2022.
En knäckfråga är att vi gemensamt inom Region Gotland hittar en tydlig väg
att proaktivt erbjuda etablering på allmän plats. Här är regelverket och
lagstiftning en stor utmaning.
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen arbetar på olika sätt för att bidra till utvecklingen av
laddinfrastruktur.
Via Energicentrum deltar förvaltningarna gemensamt i det nationella projektet
Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfratruktur2. Projektets mål är
att utveckla en digital plattform som tillhandahåller
prognosrelevant/scenariobaserad regional information för ladd- och fossilfritt
drivmedelsinfrastruktur. Syftet är att utveckla ett visuellt verktyg med en
strategisk del där näringslivsaktörer kan se infrastrukturutbyggnaden och
komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets
prognoser.
GEAB och teknikförvaltningen har haft en dialog kring etablering av
laddplatser för elfordon på kommunal kvartersmark. Lagstiftningen är mindre
komplex än på allmän plats. Dialogen har resulterat i att GEAB har inkommit
med ansökan om att nyttja mark för att etablera laddplatser. Målsättningen är
att ca 25 laddplatser skall etableras till sommaren.
Inom Visborgsområdet har förslag på placering och utformning av ett antal
nya parkeringshus i enlighet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen
tagits fram. I projektet ingår planering och anläggande av laddinfrastruktur
utifrån gällande parkeringsnorm.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har påbörjat en utredning för att titta på hur
laddinfrastrukturen ska se ut för Region Gotlands fastigheter. I Plan- och
byggförordning (2011:338)3 regleras vad som gäller för bygglov efter den 10
mars 2021. Kraven i Plan- och byggförordningen är införda för att uppfylla det
som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och den innebär i
korthet:

https://energicentrum.gotland.se/projekt/hela-sverige-laddar/
https://fossilfrittsverige.se/2022/01/31/digital-plattform-for-fossilfria-transporter/
3 https://lagen.nu/2011:338
1
2
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• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten
ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till
20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
• Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av
byggnad.
• För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga
byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara
uppfyllda senast den 1 januari 2025. Dessa krav är;
• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt
för elfordon.
• För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner
återrapporteringen för vidare hantering i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, TN 2022/413, teknikförvaltningen daterad 2022-01-31

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2022/601
22 april 2022

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda korset
Gotland avseende beredskap
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Röda Korset Gotland för perioden 2023-2025 i syfte att
samordna frivilliga resurser i händelse av en kris.
2. Regionstyrelsen får en ramutökning med 800 000 kr per år för 2023-2025.

Sammanfattning

Projektet Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan – Gotland
startade 2019 i syfte att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser i händelse av
svåra påfrestningar där samhällets ordinarie resurser inte räcker.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fortsatt samverkan med Röda Korset Gotland är ändamålsenligt. Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att den bästa
formen för fortsatt samverkan samt utvärdera arbetet är att ingå ett långsiktigt
idéburet offentligt partnerskap (IOP) på tre år.
Under dessa tre år har regionsstyrelseförvaltningen möjlighet att göra en
behovsanalys och se över Region Gotland egna krisstödspunkter och sin egen
beredskap.
Ärendebeskrivning

Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté (FOS) i samverkan med
kyrkliga samfund ansökte 2019 om medel av Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Gotland för projektet Trygghetsplatser och
frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan – Gotland. Projektets grund är den
utvecklingssatsning som regeringen gett militära och civila myndigheter på ön för att
bygga upp Totalförsvaret. Förutom alla de försvarsorganisationer som finns på
Gotland består projektet av Svenska Kyrkan och övriga samfund på ön samt
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/601

Gotlands idrottsförbund. Tanken är att utöka detta till fler organisationer. Röda
Korset Gotland har huvudmannaskapet.
Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser och
organisationer på Gotland. I händelse av svåra påfrestningar där samhällets ordinarie
resurser inte räcker till ska lokalsamhällets behov mötas upp och värna
lokalbefolkningen. Övergripande målet under perioden 2020-2025 är att bygga upp
en etablerad och väl fungerande organisation med en kanslifunktion som kan ge stöd
till befolkningen i en krissituation. De har påbörjat en uppbyggnad av en
trygghetsplats i Röda Korsets möteslokaler i Slite.
Under 2020 har ett myndighetsgemensamt arbete påbörjat, så kallad
Samverkansmodellen. Projektet har tillsammans med Region Gotland, Länsstyrelsen
och Försvarsmakten påbörjat ett arbete med att se över behov av
förstärkningsresurser i respektive organisation.
Under Coronapandemin har projektet ställt om och samordnat arbetat med stöd av
handel till riskgrupper, och vaccinsamordning. De hade möjlighet att pröva en väg
in/ut till alla organisationer för att kunna möta upp behov.
Regionstyrelsen beslutade tidigare i år att bevilja projektets äskande med 800 000 kr
för att fortsätta projektet under 2022. I beslutet ingick även
Regionsstyrelseförvaltningen ansvarar för projektens fortsatta beredning och tar fram
ett förslag för fortsatt arbete och finansiering för perioden efter 20221.
Finansiering
Projektet anger ett behov av en växande finansiering och har följande äskande.
Budgetberäkning
År
2022
2023
2024
2025 och framåt

Summa
800 000 kr
1 000 000 kr
1 400 000 kr
1 800 000 kr

I äskandet ingår lönekostnad för kanslifunktion och arvode för avtalsskrivna på
trygghetsplatser. Utöver detta äskar de medel för lokaler, aktiviteter, utbildning,
övning och investering i form av ex. reservkraft m.m.
Ingen gemensam behovsanalys utifrån effekt, konsekvenser ock kostnader är gjord
utan projektets arbete har definierats av den ursprungliga projektplanen från 2019.
Bedömning

Projektet har sitt ursprung i utvecklingssatsningen och är dimensionerat för höjd
beredskap. Region Gotland har framfört ett önskemål om att istället utgå från
krisberedskap och därefter bygga vidare mot höjd beredskap. Detta önskemål har
tillmötesgåtts av FOS.
Det finns inga regelverk som kräver att trygghetsplatser ska finnas inom en region
eller kommun. Det finns dock flera goda exempel i svenska kommuner.
1
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Regionstyrelseförvaltningen arbetar med interna flexibla lösningar för
krisstödsplatser som ska fungera vid samhällsstörningar, bl.a. reservkraft till storkök,
kommunikation och mobila lösningar. Regionsstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att dessa platser i någon form är ett bra verktyg och att det går i linje
med effektmål 3 i RUS 2040: ”God beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar”.
Vidare bedömer regionsstyrelseförvaltningen att den bästa formen för fortsatt
samverkan samt utvärdera modellen vidare är att ingå ett långsiktigt idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Utmaningarna berör ett flertal av Region Gotlands
verksamheter, ligger i linje med Röda Korsets uppdrag, frivilliga
försvarsorganisationernas och övriga ideella sektorers uppdrag samtidigt som det
möter upp mot kriterierna i SKR: s rapport Utveckla idéburet offentligt partnerskap i
kommuner landsting och regioner2. Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att fortsatt
samverkan är ändamålsenligt och föreslår att ett tre-årigt IOP genomförs.
Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att projektet bör utredas vidare inom IOP och
att det inte funnits tillräckligt med tid att göra en behovsanalys eller tagit hänsyn till
alternativa lösningar, kostnadsberäkningar, ev. investeringar. Bedömningen är att
projektets äskande inte är i linje med de krav som ställs på en kommun och region
utifrån nationella riktlinjer.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår därför en fortsatt finansiering på 800 000 kr per
år i tre år för att Röda korset Gotland ska kunna ha kvar en samordnare.
Regionsstyrelseförvaltningen ser stora vinster med att utveckla konceptet en väg
in/ut i frivilligorganisationerna.
Under dessa tre år har Regionsstyrelseförvaltningen möjlighet att fortsätta att se över
Region Gotland egna krisstödspunkter och fördjupa samarbetet med Röda korset. I
arbetet ingår att se över övriga delar, ex. samverkansmodellen. Arbetet med
Förstärkningsresurser är ett samarbete där övriga medverkande aktörer som centrala
myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer har möjlighet att söka medel. Denna
möjlighet finns idag inte för regioner och kommuner utifrån de gällande nationella
överenskommelserna.
Beslutsunderlag

Projektplan: Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland 2019-09-15
RS2022/472, RS § 71 Stöd till Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i
samverkan – Gotland 2022-03-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
2
Utveckla idéburet offentligt partnerskap – Rapport från utvecklingsarbetet 2017 https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/utvecklaideburet-offentligt-partnerskap.html
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Skickas till
Anna Klintbom, Röda Korset Gotland
Ulla Bäckström, ordförande FOS
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Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté
gm Röda Korset
Gotland

20190915

Projektplan
Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i
samverkan – Gotland
Bakgrund:
Under större delen av 1900-talet och fram till sista regementsnedläggningen på Gotland år 2005
hade alla frivilliga försvarsorganisationer (FFO) ett tydligt uppdrag kopplat till både det militära och
civila försvaret samt var en viktig del av folkförankringen av den svenska försvarspolitiken.
Medborgarna deltog med både engagemang och glädje i de uppgifter som erbjöds i organisationerna
både i uppgifter som var krigsplacerade och i andra civila uppdrag. Ett tydligt exempel i modern tid är
influensavaccinationen som genomfördes år 2009-10 då över 400 frivilliga rödakorsare bidrog med
sin tid för att ge sjukvården på ön stöd i genomförandet, här deltog också bygdegårdsrörelsen med
lokaler. I samband med t.ex. skogsbränder medverkar flera andra FFO genom Hemvärnets insatser,
Brandflyget ökar tryggheten genom sin verksamhet.
I och med den försvarspolitik de senaste 15-20 åren så har mycket av detta engagemang gått
förlorat, undantag finns självfallet hos de organisationer som har tydliga uppdrag kopplade främst till
Hemvärnet. Förfrivilliga försvarsorganisationers del är uppdraget idag av mycket liten omfattning och
engagemanget har självfallet gått ner i och med dessa förändringar.

Nuläge:
I takt med försvarsmaktens återetablering på ön och även återuppbyggnaden av det civila försvar
som påbörjats har intresset både från organisationernas sida och allmänheten ökat tydligt. Den
utvecklingssatsning som regeringen gett militära och civila myndigheter på ön har också tydliggjort
för oss alla att en helt ny organisationsstruktur måste byggas upp för att möta de behov som kan
uppstå vid gråzonsproblematik och/eller höjd beredskap.
Dialoger mellan olika aktörer har givit vid hand att alla inser att uppdraget är stort och omfattande.
Det är i dag också oklart vilka uppdrag som kan bli aktuella och vilka resurser som finns i de offentliga
organisationerna för att möta behovet av dygnet runt verksamhet under ökat tryck.
I samband med en, under hösten 2018, av Länsstyrelsen anordnad workshop kring dessa framtida
utmaningar tog Frivilliga försvarsorganisationer samarbetskommitté (FOS) och Röda Korset
gemensamt på sig att göra en inventering av både förmodade behov av stöd i samhället och
befintliga förmågor i organisationerna. Samt ta fram ett förslag om hur det framtida stödet från
civilsamhället till våra myndigheter skulle kunna formas, organiseras och vilka ekonomiska
förutsättningar detta innebär. En tydlig planerings-”önskan” från myndigheten var också ”EN väg
in/ut” till alla organisationer.
Vi har också tidigt insett att förmågan för civila uppdrag i de traditionella frivilliga
frivilligorganisationerna är på en låg nivå idag, både vad avser uppdrag och frivilliga. En tydlig vilja att
ta på sig nya uppdrag finns, detta kräver dock tydliga uppdrag och nyrekrytering av frivilliga. Vi har
med detta som bakgrund valt att utöka gruppen frivilligorganisationer med i dagsläget Svenska

kyrkan och övriga religiösa samfund på ön (40-50 församlingar) samt Gotlands idrottsförbund med
sina ca 180 idrottsföreningar. Dessa nya aktörer tillför oss fantastiska ökade resurser både i form av
många (piggare o yngre) frivilliga, lokaler och kompetens. I februari 2019 anordnade därför Röda
korset tillsammans med FOS en workshop med många av organisationerna närvarande. Vi gick där
igenom:
- de behov vi tror kommer att uppstå i en kris (all planering sker utifrån höjd beredskap)
- de resurser vi har i organisationerna idag
- vilka framtida uppdrag vi kan ser framför oss
- vilka resurser vi ser att de tänkbara uppdrag som kan komma kräver.
Detta gav en bra bild av nuläget och alla var eniga om att detta arbete skall genomsyras av ett ledord
”TILLSAMMANS”. Alla närvarande insåg att kommande uppdrag inte kan klaras om vi inte samarbetar
och att de nya aktörerna har mycket att tillföra.
En arbetsgrupp utsågs för att ta tillvara de tankar och synpunkter som framkommit och utforma ett
förslag på en modell. Denna ska visa på hur framtida samverkan mellan civilsamhället och det
offentligas uppdrag kan utformas för att stärka vår krisberedskap. Både i händelse av krig, höjd
beredskap, samhällsstörningar och vid större händelser, i ett allt mer sårbart samhälle med t.ex.
stora bränder, långa strömavbrott.
I arbetsgruppen ingår:
Ulla Bäckström, FOS ordförande (Svenska lottakåren) Sammankallande
Anna Klintbom, Röda Korset
Göran Wahlqvist, Röda Korset
Nils-Folke Eriksson, Civilförsvarsförbundet
Bimbi Ollberg, Visby stift
Philip Eriksson, Frivilliga Radioorganisationen

Arbetsgruppen har sammanställt materialet och tagit fram ett förslag på både troliga behov och
framtida organisation.
En fråga har varit vilken organisation som har både förmåga och vilja att ta på sig ett
huvudmannaskap. Slutsatsen i arbetsgruppen är att Röda Korset bör ta på sig denna uppgift. Frågan
har behandlats i Röda Korset Gotlands (RKG) styrelse och beslut har tagits (2019-03-20) om att RKG
är beredda att anta huvudmannaskapet för projektet och en framtida finansierad ordinarie
verksamhet.

Syfte:
Syftet med projektet är att på effektivast möjliga sätt samordna frivilliga resurser och organisationer.
Så att behov kan mötas upp i lokalsamhället på Gotland och värna lokalbefolkningen i händelse av
svåra påfrestningar där samhällets ordinarie resurser inte är tillräckliga vid exempelvis större
samhällsstörningar eller höjd beredskap. Verksamheten skall också kunna ta emot, snabbutbilda och
organisera/leda spontanfrivilliga. Projektet skall också skapa rutiner för fortlöpande samverkan med
berörda myndigheter.

Mål:
Övergripande målet är att under perioden 2020-2025 bygga upp en etablerad och väl fungerande
organisation med en kanslifunktion som kan ge stöd till lokalbefolkningen i en krissituation. Frivillig
personal (ca 200-300 individer) till en grundorganisation skall rekryteras, utbildas och övas för sina
uppdrag. Avtal om aktuella uppdrag skall tas fram. Förhoppningen är att vi under projektets gång
skall bygga en modell som kan övergå i ordinarie verksamhet och bli permanent.
Detaljerade årsvisa mål redovisas i bilaga 2.

Delmål:
Ett delmål är att under TFÖ2020 pröva en trygghetsplats i drift för att dra erfarenheter för det vidare
arbetet.

Behovsanalys:
I dialog med berörda lokala myndigheter under de senaste åren har dessa svarat att de idag inte
kommit så långt i sin planering att de kan identifiera och specificera vilka behov av stöd de kommer
att efterfråga i ett krisläge. Därför ingår i vårt uppdrag att göra en enkel analys av behoven (bilaga 1).
Denna analys är självfallet inte speciellt professionell och utgår från våra erfarenheter och
bedömningar av de behov vi tror kommer att uppstå hos befolkningen och myndigheterna. Denna
analys måste självfallet, under projekttiden, fördjupas i samverkan med de olika myndigheterna. Där
måste vi identifiera och resursberäkna dessa behov i dels en fast förstärkningsresurs, dels i frågan om
att organisera och leda spontanfrivilliga samt att stödja befolkningen. För några FFO finns ju också
vissa lagreglerade uppdrag vars innebörd ingen av de berörda lokala myndigheterna idag kan
precisera vad de kommer att innebära för organisationen. Även Svenska kyrkan har vissa
lagreglerade uppdrag, bl-a vad gäller begravningsväsendet.
Utgångspunkten med planering för höjd beredskap (som är Gotlandsmodellen för planering)
kommer, som vi ser det, att innebära att många offentliga verksamheter som idag pågår under 5
dagar och 8 timmar/dag behöva växla upp till 24/7 verksamhet. Detta skall ske samtidigt som
påfrestningar och ökade behov kan uppstå pga läget. Det klarar man kanske under en kort period
men för att uppnå uthållighet krävs stora personalförstärkningar inom områden som t.ex.
kommunikation/information, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd, barnomsorg, transporter,
stabsfunktioner, underhåll kost och logi m.m. Redan i ett gråzonsläge kommer många offentliga
aktörer på Gotland att höja sin beredskap för att möta det oväntade och därmed begränsas
uthålligheten ytterligare. Vi kan i ett tidigt skede bidra till långsiktighet och uthållighet. På Gotland
kommer det sannolikt att vara många individer i arbetsför ålder som skall vara kvar på sin ordinarie
arbetsplats, i en viktig verksamhet eller som krigsplacerade i försvarsmakten eller andra civila
uppdrag. Detta i sin tur innebär att vår tänkta organisation är viktig för att kunna identifiera vilka
individer som är tillgängliga för uppdrag i en krissituation (typfall 4). Här kommer många
organisationer, men kanske mest Röda Korset, de religiösa samfunden och idrottsrörelsen att vara
oerhört viktiga aktörer eftersom det är där de individer som kan vara disponibla sannolikt finns. De
traditionella frivilliga försvarsorganisationerna är också villiga att medverka och rekrytera till nya
civila uppdrag. I en krissituation av mindre allvarlig art före höjd beredskap har även övriga i
organisationerna engagerade individer, en viktig resurs för att förstärka en grundorganisation. Här
krävs avtal med Försvarsmakten för att kunna använda dessa resurser.

Projekttid:
2020-01-01 – 2024-12-31
(förutsatt att erforderliga avtal och finansiering är klara senast i oktober 2019)
Efter detta får utvärdering visa om verksamheten kan tas in ordinarie verksamhet eller förnyat
projekt.

Projektägare:
Röda Korset, Gotland, ideell förening,
Organisationsnummer: 802463-2997
Adress: Norra Hansegatan 14, 621 39 VISBY
www.redcross.se e-post: kris@rkgotland.se

Samverkande parter:
Civilsamhället:

Bilkåren
Blå stjärnan
Brukshundsklubben
Civilförsvarsförbundet
Eqmeniakyrkan
Frivilliga Flygklubben
Frivilliga Motorcykelkåren
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarsutbildarna
Gotlands Idrottsförbund (samt alla ca 180 lokala idrottsföreningar)
Hela Människan
Pistolskytteförbundet
Röda Korset
Sjövärnskåren
Skytteförbundet
Svenska kyrkan (Visby Stift inkl. alla församlingar)
Svenska Lottakåren
I steg två avser vi att involvera även andra civilsamhällsorganisationer som t.ex. Lantbrukarnas
Riksförbund/Gotland, Bygdegårdsrörelsen, Hembygdsföreningar etc.
Offentlig sektor:

Försvarsmakten
Länsstyrelsen i Gotlands län
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Region Gotland

Uppdraget:
I samverkan bygga upp en organisation som vid behov kan bistå befolkningen med de
behov som uppstår i varje enskilt tillfälle under en krissituation. Detta skall ske bl.a.
genom att:
- Bygga upp ”Trygghetsplatser” (arbetsnamn) på sex platser på ön och eventuella ”satelliter” på fler
platser som identifieras i samverkan med lokala och regionala aktörer.
- Vara en förstärkt och utlokaliserad ”Trygghetsplats” för myndigheternas behov av
kommunikation med och stöd till befolkningen samt för organisering av spontanfrivilliga.
- Bygga upp en regional stabsplats för att leda dessa ”Trygghetsplatser”.
- Förstärka de funktioner hos myndigheterna som identifieras under projektarbetet, utbildad
personal tex stabsassistenter, radiooperatörer, transportpersonal.
- Identifiera och förbereda lokaler för dessa funktioner.
- Rekrytera frivilliga för olika uppdrag/funktioner
- Utbilda och öva dessa frivilliga, årliga övningstillfällen behövs.
- Definiera behoven av material och resurser för att driva en ”Trygghetspunkt”.
- Handla upp erforderlig utrustning (lagerhålla) eller få material tilldelad eller avtalstecknad.
- Underhålla lagerhållen utrustning.
Detta arbete leds av ett ”kansli” bestående av en projektledare och ytterligare en person, totalt 1,5
tjänster i början och sannolikt ytterligare ca 1 tjänst senare.

Tänkta funktioner som en ”Trygghetsplatser” bör innehålla för att möta behoven:

Tänkbar lokalisering för att möta behoven över hela ön:

Ekonomi:
Se bilaga 2, budget. (i detta skede enbart budget 2020 efter dialog med berörda kompletteras för hela
projektperioden)

En förutsättning för hela detta projekt och framtida ordinarie verksamhet är att verksamheten har en
heltäckande finansiering från de myndigheter som ger uppdragen.
Vi utgår från att Länsstyrelsen på Gotland som tagit initiativet till detta samt Myndigheten för
Samhällsberedskap MSB är de huvudsakliga finansiärerna samt att Region Gotland bidrar i den mån
de avser att använda/ge uppdrag till organisationen eller de enskilda organisationerna.
Organisationernas bidrag är att arbeta med frågan, folkförankringen och att bidra med frivilliga.
Ersättning till frivilliga vid insats:
Vid skarp insats som påkallats av myndighet övergår ersättningsansvaret för samtliga personer som
ingår i verksamheten till den myndighet som avropat insatsen. Detta skall skrivas in i de avtal som
upprättas. Ersättningen skall var den som finns i det så kallade RIB avtalet.

Försäkringar:
I all verksamhet där verksamheten bedrivs i föreningarnas regi, t.ex. rekrytering, utbildning, övning,
medlemsaktiviteter etc. skall varje organisation ansvara för att de som deltar är försäkrade enligt
respektive organisations bestämmande.
Vid skarp insats som påkallats av myndighet övergår försäkringsansvaret för samtliga personer som
ingår i verksamheten till den myndighet som avropat insatsen. Detta skall skrivas in i de avtal som
upprättas.

Ledning:
Projektet organiseras inom Röda Korset Gotland, därför har styrelsen för föreningen beslutsrätten
och skyldigheten i alla frågor.
Verksamheten styrs av denna projektbeskrivning, en årlig budget och aktivitetsplan som föreslås av
styrgruppen och fastställs av styrelsen. Avvikelser i projektet rapporteras snarast och en förlöpande
avrapportering sker vid styrelsemöten.
Röda Korset Gotland ansvarar, med hjälp av projektledaren, för att en årlig verksamhetsrapport
upprättas och delges berörda organisationer och myndigheter.

Styrgrupp:
Vi föreslår att nuvarande arbetsgrupp, i alla fall till en början, utgör projektets styrgrupp tillsammans
med Röda Korset Gotlands verksamhetschef.

Referensgrupp:
Referensgruppen bör bestå av sammankallande i styrgruppen plus en utsedd till ur styrgruppen, en
ur arbetsgruppen, ordföranden i Röda Korset Gotland samt en representant vardera från de
myndigheter som ger projektet sina uppdrag (ex. LST, Region, MSB, FM).
Projektledaren adjungeras stående till ovanstående grupper och är tillika deras sekreterare.

Arbetsgrupp:
Arbetsgruppen bör bestå av två personer ur styrgruppen, samt en representant vardera från de
samverkande organisationerna.
Arbetsgruppen leds av projektledaren.
Dokumentation av alla möten som genomförs i projektet skall ske i form av minnesanteckningar.

Samarbeten:
Det finns utvecklingsprojekt som pågår eller planeras som kan bli bra samverkanspartners tex
Länsförsäkringar Gotland som planerar ett projekt om social hållbarhet i samhället, Gotlands
Folkhögskola som planerar utbildning om folkförankring mfl.

Kommunikation o information:
Redan idag har FFO i uppdrag att bedriva totalförsvarsinformation. Ett uppdrag vi vill utveckla med
ett gemensamt upplägg för att nå elever på högstadiet och gymnasiet. Projektet skall ha en egen och
uppdaterad hemsida som dels marknadsför verksamheten utåt och dels via inloggning ger alla
berörda tillgång till det material som produceras för internt bruk.
Personuppgifter:
I all kommunikation skall GDPR regelverket följas, det innebär bl.a. att dokument som innehåller
personuppgifter inte kommer att finnas tillgängliga för andra än de som behöver dessa för sina
uppdrag. Röda Korset Gotlands policy o rutiner för detta skall följas.
Informationssäkerhet: arbetet skall genomsyras av informationssäkerhet. I samband med rekrytering
och utbildning av nyckelpersoner och avtalsskrivning av personal skall särskild hänsyn tas till
säkerhetsstänk och sekretesskydd. Även vid organisering av spontanfrivilliga skall beaktas att skydda
det som är skyddsvärt.
Mångfald:
Projektet behöver inkludera personer med varierande bakgrund vad avser språk, kultur,
funktionsvariation för att säkerställa att allas behov tillgodoses. Jämställdhet, folkrätt och mänskliga
rättigheter är andra parametrar som skall tas hänsyn till.

Avgränsningar:
Projektet skall samordna och leda organisationernas gemensamma arbete för att bygga upp ett
gemensamt ”paraply” för att skapa en väl fungerande civil beredskapsorganisation av frivilliga på
Gotland:

Projektet skall inte:
- Överta respektive organisations egen verksamhet, administration, rekrytering, kurser etc. däremot
samordna och samverka där det bedöms lämpligt.
- Överta ansvaret för de avtalade uppdrag som respektive organisation har gentemot Försvarsmakten
eller annan myndighet, däremot känna till och ta hänsyn till dessa och de effekter dessa kan ha på
den civila verksamheten.

Risker/Åtgärder:
De främsta riskerna med detta tänkta projekt är:
1: Att projektet inte får någon finansiering alls eller underfinansieras.
Åtgärd: Inte starta eller vid behov om förutsättningarna ändras under projekttiden avveckla detta.
2: Att projektet inte lyckas rekrytera tillräckligt många/rätt individer för att bemanna
grundorganisationen.
Åtgärd: Omfördela resurser för att öka rekryteringsinsatserna, öka informationen om vilka vi söker.

Resurser:
De resurser som krävs för att bygga upp och genomföra detta projekt består av flera delar, idag
bedömer vi dessa till:
1: Personal, i uppstartskedet under 2020 1,5 (2 x 0,75%) tjänst, när organisationen växer behöver
personalen utökas med 0,5-1.0 tjänst ytterligare i huvudsak för att planera och genomföra
övningsverksamheten samt underhålla eventuell material som projektet förvaltar/äger.

2. Tillgång till erforderliga lokaler. Vid behov skrivs avtal med ägarna om att disponera lokalerna.
3: Det material (köpa in eller avtal om att disponera) som krävs för att genomföra verksamheten.
Frivilliga:
Den viktigaste resursen är självfallet befintliga och tillkommande frivilliga i alla organisationer och
inte att förglömma alla de spontanfrivilliga som sannolikt vill bidra med sina resurser.
I de tre första punkter kan detta sammanfattas med pengar för att kunna genomföra projektet och
efterföljande verksamhet. Pengar möjliggör också för oss att informera allmänheten och rekrytera
samt förbereda befolkningen på kriser, detta gäller exempelvis den personliga beredskapen i
hemmet, totalförsvarskunskap, första hjälpen kunskaper mm.

Mottagare av projektets effekter:
Självfallet är effektmottagaren i första hand hela samhället och inblandade myndigheter. Om
projektet överförs till ordinarie verksamhet så får man inom projektet utvärdera om det är lämpligt
att Röda Korset är fortsatt huvudman för verksamheten eller om andra alternativ bör övervägas.
Projektets erfarenheter får fritt spridas och användas inom alla inblandade organisationer.

Bilagor:
1: Sammanställning av utförd resurs och behovsanalys.
2: Aktivitetsplan och årsvisa mål med budget

Kontaktpersoner:
Ulla Bäckström, ordf. FOS, (Lottakåren)
ulla.backstrom@gotlandica.se
Anna Klintbom, Röda Korset Gotland
anna.klintbom@rkgotland.se
0498 28 83 06
Göran Wahlqvist, Röda Korset Gotland
goran.wahlqvist@rkgotland.se
0706 45 83 07
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Stöd till Trygghetsplatser och frivilliga
förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland

Ärendenummer: RS 2022/472
Regionstyrelsens beslut

•
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Projektet Trygghetsplatser och
frivilliga förstärkningsresurser i samverkan – Gotland, finansieras med
800 000 kronor för fortsatt arbete under 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Enheten beredskap och
säkerhetsskydd ansvarar för projektens fortsatta beredning och tar fram
ett förslag för fortsatt arbete och finansiering för perioden efter 2022,
med återrapportering till budgetberedningen i maj 2022.

Sammanfattning

Projektet Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan –
Gotland startade 2019 i syfte att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser
i händelse av svåra påfrestningar där samhällets ordinarie resurser inte
räcker. Projektet har tidigare finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Gotland. De ansöker nu om
finansiering med 800 000 kr för 2022 för att kunna fortsätta sitt arbete men
också för att utvärdera om modellen vidare ska finansieras efter 2022.
Bakgrund
Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté (FOS) i samverkan med
kyrkliga samfund ansökte 2019 om medel av Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Gotland för projektet
Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan – Gotland.
Projektets grund är den utvecklingssatsning som regeringen gett militära och
civila myndigheter på ön för att bygga upp Totalförsvaret. Förutom alla de
försvarsorganisationer som finns på Gotland består projektet av Svenska
Kyrkan och övriga samfund på ön samt Gotlands idrottsförbund. Tanken är
att utöka detta till fler organisationer. Röda Korset Gotland har
huvudmannaskapet.
Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser och
organisationer på Gotland. I händelse av svåra påfrestningar där samhällets
ordinarie resurser inte räcker till ska lokalsamhällets behov mötas upp och
värna lokalbefolkningen.
Övergripande målet under perioden 2020-2025 är att bygga upp en etablerad
och väl fungerande organisation med en kanslifunktion som kan ge stöd till
befolkningen i en krissituation. Projektet har påbörjat en uppbyggnad av en
trygghetsplats i Röda Korsets möteslokaler i Slite.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Under 2020 har ett myndighetsgemensamt arbete påbörjat, så kallad
Samverkansmodellen. Projektet har tillsammans med Region Gotland,
Länsstyrelsen och Försvarsmakten påbörjat ett arbete med att se över behov av
förstärkningsresurser i respektive organisation. Samverkansmodellen testas nu i
ett pilotår som startade hösten 2021. Under arbetets gång har projektet
samordnat arbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna och övriga aktörer
och arbetar med att ta fram en gemensam utbildning och hållit
informationsträffar för allmänheten med möjlighet att engagera sig.
Under Coronapandemin har projektet ställt om och samordnat arbetat med
stöd till riskgrupper, Handel 70+ och vaccinsamordning. De hade möjlighet att
pröva en väg in/ut till alla organisationer för att kunna möta upp behov.
Bedömning

Projektet har sitt ursprung i utvecklingssatsningen och är dimensionerat för
hög beredskap. Region Gotland har framfört ett önskemål om att istället utgå
från krisberedskap och därefter bygga vidare mot höjd beredskap. Detta
önskemål har tillmötesgåtts av FOS.
Det finns inga regelverk som kräver att trygghetsplatser ska finnas inom en
region eller kommun. Det finns dock flera goda exempel i Svenska kommuner.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar med interna flexibla lösningar för
trygghetsplatser som ska fungera vid samhällsstörningar, bl.a. reservkraft till
storkök kommunikation och mobila lösningar. Regionsstyrelseförvaltningen
gör bedömningen att trygghetsplatser i någon form är ett bra verktyg och att
det går i linje med effektmål 3 i RUS 2040: ”God beredskap och god förmåga
att hantera samhällsstörningar”.
Regionsstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns behov att stödja
projektet och den upparbetade strukturen året ut. Under 2022 ska representant
för Region Gotland finns med i styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp.
Fram tills nu har Region Gotland enbart varit inbjuden till arbetsgruppen och
en referensgrupp har aldrig varit igång.
Projektet har ansökt om finansiering med 800 000 kr för 2022 för att kunna
fortsätta sitt arbete men också för att utvärdera om modellen vidare ska
finansieras efter 2022.
•
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Projektet Trygghetspaltser och
frivilliga förstärkningsresurser i samverkan – Gotland, finansieras med
800 000 kronor för fortsatt arbete under 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Enhetens beredskap och
säkerhetsskydd ansvarar för projektens fortsatta inriktning och tar fram
ett förslag för fortsatt arbete efter 2022, med återrapportering till
budgetberedningen i maj 2022.

Ersättningen betalas ut till Röda Korset Gotland som huvudman för projektet.

Digital justering

Protokoll
Sida 50 (57)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Rikard von Zweigbergk,
beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen, medverkar under föredragningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Projektplan: Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland 2019-09-15
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-15
Skickas till

Anna Klintbom, Röda Korset Gotland
Ulla Bäckström, ordförande FOS
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Rikard von Zweigbergk, enhetschef beredskap och
säkerhetsskydd

Ärende RS 2022/602
Datum 18 april 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Erfarenheter från pandemin, inriktning beredskap
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Informationen läggs till handlingarna
2. Regionstyrelsen får ett utökat ramanslag med 1,8 mkr för arbete med
krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda behovet av nya lokaler för
en ändamålsenlig varuförsörjning. Uppdraget ska rapporteras till
budgetberedningen 2023.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har i september 2020 fattat beslut om att genomföra en
oberoende utredning av Region Gotlands hantering av pandemins första skede.
Detta uppdrag utfördes av Ramboll, som nu inkommit med sin slutrapport.
Rapporten visar på att Region Gotland behöver vidareutveckla sina planer och
förbättra förmågan avseende kriskommunikation. Regionen behöver också öva
mer på alla nivåer från medarbetare till folkvald. Total tar rapporten upp 27
rekommendationer fördelat på fyra målområden, som kan förbättra Region
Gotlands krishantering.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att alla rekommendationer är
relevanta. Sedan intervjuerna till rapporten gjordes har dock flertalet av
punkterna redan adresserats. Dock behövs utökade resurser för att fortsätta
kunna hålla högt tempo i frågan. Regionstyrelsens bedömning är därför att det
behövs ett utökat ramanslag på 1,8 mkr för arbete med krisberedskap och civilt
försvar samt säkerhetsskydd.
Rapporten redovisar också att Region Gotland behöver beakta ö-läget även i
materialflöden och göra en tydligare analys över beroenden. Utöver detta bör
den egna lagerhållningen öka för att kunna hantera störningar i globala och lokala
logistikflöden. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen ger
tekniska nämnden ett utredningsuppdrag om en ändamålsenlig varuförsörjning
där regionen har bättre lagerhållningsförmåga. I utredningen ska också
verksamhetens behov av säkerhetsskydd beaktas.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Ärendebeskrivning

I september 2020 fattade regionstyrelsen beslut om en oberoende uppföljning
av Region Gotlands hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet
under våren- 20. Ramboll har i sin slutrapport identifierat flera
framgångsfaktorer men också några utmaningar samt presenterat 27 punkter för
att förbättra Region Gotlands krishantering.
Hur en region ska jobba med krishantering regleras genom flera olika lagar och
förordningar. För att hantera en pandemi är det framförallt tre lagstiftningar med
tillhörande förordningar som är aktuella:
•
•
•

Smittskyddslagen (2004:168) med tillhörande förordning,
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)
samt
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Smittskyddslagen ska enligt portalparagrafen ”[…] tillgodose befolkningens
behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar” och reglerar bland
annat smittskyddsläkarens roll, mandat och befogenheter. Utöver detta så har
alla regioner ett krav att ha en katastrofmedicinsk beredskap dels genom
bestämmelserna i HSL (7 kap. 2§) vilket förstärks ytterligare genom
socialstyrelsens föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap. Den vård som i
Hälso- och sjukvårdslagen benämns ”kommunens ansvar som huvudman” har
inte samma krav på sig vad gäller katastrofmedicinsk beredskap, ej heller i
Socialstyrelsens förordning.
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (förkortas: LEH) är en
ramlag som ställer övergripande krav på kommuner och regioner att ha en krisoch krigsplanering samt reglerar också att det måste finnas en krisledningsnämnd. Denna lag kan beskrivas som ett paraply i kommuners och regioners
krisberedskap och ger organisationen frihet att organisera sin beredskap på det
sätt de finner lämpligt - dock måste andra sektorslagstiftningars (som HSL,
smittskyddslagen osv.) krav också vara uppfyllda.
Överlag beskriver rapporten att Region Gotland behöver utveckla sin
krishanteringsförmåga och sin kriskommunikationsförmåga. Vidare behöver
planer mellan förvaltningar harmoniseras och likriktas. Både tjänstemän och
politiker behöver övas mer för att ha en stark och tydlig beslutsprocess.
Ramboll har i sin slutrapport redovisat resultatet utifrån styrkortmodellen.
Samtliga målområden är inte redovisade utan endast de som har bäring på
uppföljningens uppdrag och områden. Analysen tar upp 27 rekommendationer,
fördelat på fyra målområden. Samtliga 27 rekommendationer inryms inom det
som ska hanteras inom ramen för LEH, så rapporten är inte en utredning eller
analys av sjukvårdens eller smittskydds agerande.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/602
Sida 3 (5)

Målområde social hållbarhet – alla fullföljer gymnasiet:
Sammanfattning: Denna punkt tar till största del sikte på personer eller grupper
med särskilda behov eller utmaningar. Dessa grupper behöver tydlig och tidig
information för att kunna förhålla sig till krisen.
Målområde social hållbarhet – Gotland har beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar
Sammanfattning: Region Gotland är som kommun och region en unik
organisation i Sverige. Samtidigt behöver vi förhålla oss till de lagar och regler
som finns på samma sätt som organisationer som är antingen kommun eller
region. Det gör att regionen får en rapporteringsskyldighet som är mycket
omfattande och riktad mot flera myndigheter. För att förenkla detta bör
harmoniserade planer och riktlinjer tas fram och där det framgår hur regionen
ska verka under kris både internt och externt. Kopplat till detta bör också
kommunikationsplanerna uppdateras och nya mallar tas fram.
Målområde ekonomisk hållbarhet – det finns goda förutsättningar att
starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland
Sammanfattning: Underlätta för det gotländska näringslivet och samhället.
Målområde ekologisk hållbarhet – tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad
Sammanfattning: Förstärk analysen av kritiska beroenden och
försörjningskedjor och skapa förutsättningar för en robust organisation,
framförallt i samhällskritiska verksamheter.
Målområde kvalitet
Sammanfattning: Förbättra dokumentationsstrukturen i krisorganisationen.
Detta för att skapa förutsättningar att enkelt och tydligt kunna dela information
internt men också underlätta extern samverkan samt att kunna följa upp beslut.
Men även för att kunna säkerställa kraven på tillgänglighet för allmänna
handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utöver detta måste en tvärsektoriell
samordning ske mellan förvaltningarna även i kris, så att allmänheten får tydliga
och sammanhållande besked från regionen.
Målområde medarbetare
Sammanfattning: Förstärk organisationen genom att tydliggöra vilka processer
som måste fortgå även i kris, så att inte kärnverksamheten riskeras (exempelvis
budgetprocessen). Regionen bör också öva mer regelbundet och personalplanera
för kris. Dessutom bör regionens samverkan med frivilligorganisationer
förstärkas så att de frivilliga krafterna i samhället kan omhändertas snabbare och
bättre.
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Bedömning

Sedan Ramboll gjorde sin analys har regionen arbetat med att förstärka och
förbättra krisberedskapen på flera områden. En ny enhet har sedan 1 januari
ansvar för beredskap och säkerhetsskydd, eftersom det är en fråga som växer
och det finns en stor drivkraft från statens sida att utveckla det civila försvaret.
En mindre uppdatering av regionens plan för extraordinära händelser är gjord
och ska beslutas om i fullmäktige. En lagändring 1 december 2021 gjorde att
regioner och kommuner får ett utökat krav inom säkerhetsskydd och hur det
absolut mest skyddsvärda ska skyddas.
I princip alla 27 rekommendationer utom de som ingår i målområdet ekologisk
hållbarhet pekar på att Region Gotland måste vidareutveckla och förbättra
förmågan till ledning, samverkan och kommunikation. I flera av
förslagspunkterna återkommer rapporten till planering, övningar och
samverkan. I målet ”Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar” lämnas flera rekommendationer som redan har påbörjats,
men rapporten visar samtidigt på att det finns mycket som behöver utvecklas
och förstärkas. Det faktum att Region Gotland är kommun och region samtidigt
gör också att regionen har ansvar som är mycket stort och förväntningarna på
oss kan därför antas vara mycket höga inom området krisberedskap.
Utvecklingen behöver göras på bredden och involvera både chefer och
medarbetare, men också den politiska ledningen. Som organisation behöver vi
förstärka samverkan mellan förvaltningarna och verka för att vi fortsatt ska vara
”ett Region Gotland” även vid kris.
Utöver detta bör också personalplaneringen vid kris förbättras och en
bemanningsplan utarbetas. Det måste också ges större möjlighet att öva och
träna på kriser för att förstärka det tillitsbaserade ledarskapet. Strukturer för
tvärsektoriell samverkan behöver förbättras utifrån nödvändiga utvecklingsbehov och det behöver vara tydligt vem som har vilken roll i kris.
Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att ramanslaget måste
höjas med 1,8 miljoner kronor, för att arbeta med krisberedskap och civilt
försvar. Det finns fyra argument för detta:
1. De överenskommelser vi har idag med staten om arbete med civilt
försvar tillåter oss endast jobba med de uppgifter som är utpekade i
överenskommelserna. Den personal som idag utvecklar det civila
försvaret inom Region Gotland får exempelvis normalt inte delta i
krishanteringen vid skarpa händelser. Under pandemin gjorde man dock
ett undantag från denna regel. Idag anslås endast 600 000 kronor/år till
regionens krisberedskap, vilket går till att finansiera TiB-funktionen
(tjänsteman i beredskap). Den strategiska utvecklingen inom
krisberedskap finansieras idag helt av statsbidrag.
2. Ramboll pekar på att vi behöver uppdatera och harmonisera våra krisoch kriskommunikationsplaner. Detta arbete är redan påbörjat, men
efterföljs av en förankringsprocess och flertalet övningar och
utbildningar. Vidare ska planerna revideras löpande och synkas med
RSA-arbetet som behöver bli mer djupa.
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3. Ramboll vill också att vi förbättrar vår samordning med frivilligorganisationerna. Idag är detta nedprioriterat och andra viktiga
förberedelser måste kunna göras innan detta, och att prioritera
samarbetet med frivilligorganisationerna kräver en utökad kapacitet för
samverkan. Frivilliga har under pandemin varit en viktig resurs för
arbetet kring bland annat vaccinationer. Målsättningen är att kunna
utpeka en person som tydligt får en roll som frivilligsamordnare för att
kunna möta upp frivilligheten och att Region Gotland på ett tydligare
sätt leder arbetet kring frivilligresurser och hur de används.
4. Säkerhetsskyddslagen har sedan 2019 ändrats 3 gånger och varje ändring
har inneburit högre krav på oss. Samtidigt har inte finansieringen hängt
med. För att vi ska kunna jobba med beredskap måste även
säkerhetsskyddet taktas i detta. Regionstyrelseförvaltningens bedömning
är att vi i dagsläget inte möter lagens krav.
Utöver detta pekar Ramboll i två av punkterna (12 och 13) att Region Gotland
bör se över sin försörjningsberedskap och ta höjd för störningar i logistikflöden. Ett arbete kring detta är redan påbörjat inom ramen för civilt försvar,
men en tydlig begränsning idag är att varuförsörjningens lokaler är utformande
för en distributionsverksamhet snarare än en lagerhållningsverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden får i uppgift
att utreda nya lokaler för varuförsörjningen, där man tar höjd för störningar i
logistik och har utrymme för en ökad lagerhållning. I detta arbete bör också
säkerhetsskyddet beaktas särskilt, då kraven på skydd för verksamheten
förändrats med anledning av den säkerhetspolitiska oron i Europa. Utredningen
ska presenteras till budgetberedningen 2023.
Beslutsunderlag
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Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Vägen framåt
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1.

SAMMANFATTNING
I september 2020 fattade regionstyrelsen beslut om en oberoende uppföljning av Region Gotlands
hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20.
Rapporten syftar till att redogöra för framgångsfaktorer, utmaningar och framförallt bidra till
Region Gotlands lärande.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 1

RSA
Pandemi
plan

Uppföljning
Planering

Kriskommunikations Övning
plan

Före

Under

Efter

Tematisk bild över krisens olika skeenden

En kris har ett planerade före skede, ett hanterande underskede där planeringen stödjer arbetet
och ett efterskede när långsiktiga effekter hanteras och följs upp, för att sen återgå till före
skedet med planering, där lärdomar från den senaste krisen implementeras i nya planer.
Coronapandemin har ställt mycket höga krav på många framför allt offentliga organisationer runt
om i Sverige. De nationella beslut som fattats av regeringen och Folkhälsomyndigheten har
Region Gotland haft liten rådighet över. Regionen har ställts inför ett verkställande faktum och
kommer framgent hantera inte bara den fortsatta utvecklingen av pandemin, utan även de
långsiktiga effekterna av de nationella besluten.
I en uppföljning är det lika viktigt att beskriva framgångsfaktorerna som utmaningarna. Båda
perspektiven ger förutsättningar för att kunna stärka en organisation.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Ledning och samordning har fungerat både på politisk- och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på osäkra grunder.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts, stuprören har minskat kraftigt samt
att tilliten har ökat i organisationen.
Mötesrytmen internt.
Scenarioplanering och analys för att kunna ta höjd för olika händelseutvecklingar.
Engagemanget internt och externt gentemot olika organisationer.
Förmågan att kunna kraftsamla.

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Utmaningar
•
•
•
•
•

Region Gotlands roll som kommun och region i det nationella systemet.
Uppföljning av beslutade åtgärder.
Skuldberget av allt som inte blivit gjort internt och effekterna av pandemin i samhället på
lång sikt.
Uthålligheten i organisationen.
Möjlighet till långsiktig planering.

Sammanfattningsvis kan sägas att regionen lever upp till sin formulering: Region Gotland är en
modig organisation som klarar omställning och förändring. Att få tid att bygga vidare på
erfarenheterna som dragits under pandemin och omsätta dessa i konkret planering kommer leda
till att Region Gotland fortsatt kan vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling för
hela Gotland.
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2.

INLEDNING
Bakgrund
I september 2020 fattade regionstyrelsen på Gotland beslut om en oberoende uppföljning av
Regionens hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20. I syfte att
stärka Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande
pandemier och eventuella andra kriser2.
Uppdraget skulle inte bara fokusera på krishanteringen och hur den fungerat, utan även på roller
och ansvar i relation till ledning och styrning, uthållighet och samordning.
Uppföljningen ska innebära ett lärande för Region Gotland och lyfta fram så väl framgångsfaktorer som utvecklingsområden.
Uppdraget tilldelades Ramboll Sweden AB och har genomförts av konsulterna Caroline Bergström
och Kristina Syk. Båda med mångårig erfarenhet av krisberedskap och utvärdering inom
framförallt offentlig förvaltning.

Metod
Utifrån uppdragsbeskrivningen sattes följande syfte och mål för uppföljningen:
• Syftet med uppföljningen är att utifrån interna (medarbetare) och externa (offentliga och
privata samverkanspartners) perspektiv följa upp processerna i Region Gotlands
krisledningsarbete, och dra erfarenhet och lärdom för framtida krishantering.
• Målet med uppföljningen är att slutsatser och rekommendationer kan identifieras vilka kan
bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands krishanteringsförmåga.
Utifrån uppföljningens inriktning, blev valet av metod att följa ett beslut. Detta för att initiera en
bredare ansats för uppföljningen i enlighet med Regionens önskemål samt för att för att kunna
genomlysa Region Gotlands hantering utifrån flera perspektiv utifrån arbetsmetoder och
processmässigt.
I samråd med regionen togs följande beslut fram:
• Att dra igång krisledningsarbetet (mitten av mars)
• Besöksförbud äldreboende och lasarett
• Övergång till digital gymnasieundervisning samt lunchkuponger
• Stödpaket till näringsliv och kultur & fritid
• All personal som kan ska arbeta hemma
Besluten följdes upp genom intervjuer med ett 20-tal medarbetare, politiker och chefer på Region
Gotland.
I enlighet med
•
•
•

inriktningen för uppföljningen intervjuades även externa parter så som:
Representanter från intresseorganisationer från näringslivet
Representanter från frivilligorganisationer
Representanter från Länsstyrelsen

Underlaget från intervjuerna har sedan analyserats. Resultat, slutsatser och rekommendationer
bygger i huvudsak på insamlad data från dessa intervjuer.
Analysmatrisen nedan beskriver inramningen för intervjuerna.
2

Hela uppdragsspecifikationen finns i Bilaga 1.
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Avgränsningar
Uppföljningen har utifrån uppdragets inriktning inte beaktat ekonomiska aspekter annat än för att
återge respondenternas perspektiv.
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3.

ÖVERSIKT VÅREN -20
När det i februari 2020 stod klart att covid-19 nått Europa, stod det snabbt klart för många att
detta handlade om en stor kris.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 3
Ett år senare kan vi konstatera att pandemin fortfarande uppfyller samtliga kriterier.
Sverige stannade i mångt och mycket upp i mars 2020. Viruset slog särskilt hårt mot
Stockholmsregionen, vilket påverkade och satte tonen för hanteringen hela landet. Det fanns då
varken tillräcklig förberedelse för att hantera ett virus som drabbade så många och som krävde så
stora insatser framförallt från sjukvården, eller kunskap om hur de många svårt sjuka patienterna
skulle behandlas på bästa sätt.
På kort tid ställdes hela samhället om, från blomstrande näringar och folktäta städer till krisläge
med reseförbud, indragna kommunikationer, tomma gator, affärer, kaféer, restauranger och torg.
Många jobbade och studerade uteslutande hemifrån. Flera, framförallt av den äldre befolkningen,
blev isolerade till sina egna hem och beroende av andra för att kunna få tillgång till mat och
läkemedel. Samtidigt gjordes oerhörda ansträngningar i offentlig sektor för att kunna möta de
påfrestningar som coronaviruset innebar. Behovet av information var mycket stort och det hölls
dagligen presskonferenser av ansvariga myndigheter och många satt klistrade framför dem.
Svarta rubriker fyllde löpsedlarna om antalet insjuknade och avlidna.
Pandemin skulle också bli ett stresstest på vårt samhälle över lång tid. Framförallt av regionerna
men också av alla samhällsbärande myndigheter på nationell, regional och lokal nivås förmåga att
arbeta tillsammans, ta ansvar, samordna insatser och fatta beslut.
Det fattades under våren -20 flera beslut av regeringen eller Folkhälsomyndigheten som fick
direkt bäring på kommunal och regional nivå.

Tidslinjal nationella beslut, ett urval

Gotland hade inte lika många insjuknade och inlagda som andra delar av landet under pandemins
första våg våren -20, det gav tid till nödvändiga förberedelser. Det gotländska samhället
påverkades däremot direkt av effekterna. Inställda transporter till fastlandet, utbildningar för
framförallt högskolan och gymnasier förlades på distans, besöksförbud på äldreboenden.
Turistnäringen riskerade att bli rejält påverkad av pandemin, vilket skulle innebära minskade
intäkter för näringslivet med risk för ökad arbetslöshet.
För att mildra effekterna på samhället fattade Region Gotland flera beslut under våren.
3

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Tidslinjal Gotland översikt beslut

Beslut på nationell nivå har Region Gotland haft liten rådighet över, utan behövt arbeta med att
säkerställa implementationen och efterlevnaden.
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4.

RESULTAT OCH ANALYS
Analysen bygger på data insamlat
genom intervjuer och andra
underlag, resultatet är tematiskt
indelat utifrån styrkortsmodellen
2020–2023. 4 Samtliga målområden
eller mål tas inte upp utan endast de
som har bäring på uppföljningens
uppdrag och områden, vilka är
markerade i fetstil.
Perspektivet Samhälle beskriver
förenklat vad Region Gotland ska
bidra med till utvecklingen av det
gotländska samhället. Perspektivet
Verksamhet sätter mål utifrån att
verksamheten inom Region Gotland
ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Översikt styrkortsmodellen

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
innevånare 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 största behov.
Tre mål är satta för social hållbarhet
•
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
•
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxt villkor.
•
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
4.1.1

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande och
befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor

Sedan mitten på mars -20 har studier på gymnasier, yrkeshögskolor, universitet och högskolor i
huvudsak skett på distans. Unga vuxna och barn, framför allt för gymnasieungdomar har varit
utan mycket utav den verksamhet där de normalt kan få information och ha möjlighet att ställa
frågor i och med beslutet om distansundervisning. Ur ett rent kommunikativt perspektiv innebär
detta en försvårande faktor att nå målgruppen unga vuxna, då både skolor och andra typer av
verksamheter riktade gentemot ungdomar så som mötesplatser, idrottsanläggningar helt eller
delvis varit nedstängda. Gruppen unga vuxna riskerar att påverkas långt framöver där sjunkande
4

Hämtat 210212 https://www.gotland.se/104973
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studieresultat och ökat utanförskap av subgrupper kan påverka målet om fullföljd
gymnasieutbildning under lång tid framöver. Detta stödjs även av rapporten från operativt
samverkansforum. 5.
Effekter av pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta grupper, vilket
har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som ökat under perioden är
samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser förekommer alkohol och droger.
Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser behöver förstärkas.
Under perioden noteras en oroande utveckling av ökad psykisk ohälsa bland gymnasielever.
Gymnasieeleverna studerade på distans under delar av vårterminen. Vid höstterminens start
fanns ett ökat antal elever som inte har klarat vårens distanskurser. Vid terminsstart ska dessa
elever läsa in kurser från föregående termin samtidigt som det nya läsårets kurser måste
påbörjas. Detta har lett till ökat tryck på eleverna som känner sig otillräckliga men också på lärare
som ska stödja och hjälpa i denna ansats. Under hösten syns en ökad efterfrågan till kuratorerna
på Wisbygymnasiet.
Kontaktpunkter för nyanlända i samhället försvann när SFI stängdes. Nyanlända är en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas då de kan ha svårt att manövrera det svenska systemet för
kommunikation om kriser, dels på grund av att de inte behärskar svenska språket fullt ut, dels för
att de inte har fullgod kunskap om hur den svenska modellen för krishantering fungerar och var
man hittar korrekt och tillförlitlig information. Risken är att den gruppen helt står utan information
och därmed omedvetet står för ett ökat risktagande eller får information från källor som kan vara
felaktiga.
Gruppen ensamkommande har även varit drabbade då det inte har funnits tydliga kontaktpunkter
för dem gällande frågor om påverkan på möjligheter till arbete och studier, vilka är direkt
avhängiga för deras möjligheter att få stanna i Sverige.
Sammantaget visar uppföljningen att andra verksamheter belastas hårdare när de kommunala
verksamheterna stängs ner. Målgruppen unga och nyanlända har lika stort behov av information
som övriga befolkningen behov av information men saknar kännedom om vilka kanaler som
budskap från myndigheter sprids samt kan även sakna goda förutsättningar (både utifrån
hemförhållande och psykosocialt) för att kunna bedriva verksamhet enskilt i hemmet över tid.
4.1.2

Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Region Gotland startade redan i slutet av februari/början av mars upp en stab för att kunna
bevaka utvecklingen av Corona. I takt med att läget förvärrades skalades ansträngningarna upp
internt. Tidigt sattes en intern mötesrytm för att kunna hålla
” Fanns tydlig plan från
samman in- och utflöde av information om händelseutvecklingen
början.
på ett strukturerat sätt och vara stöd till ledningen, detta har gett
Vi talade mycket om
både stabilitet och trygghet för både politiker och tjänstemän i
att ligga i framkant.”
organisationen.
- Medarbetare stab

Regionen initierade tidigt olika typer av analysarbete utifrån
scenarion och kommunikation, för att långsiktigt kunna planera
utifrån olika händelseutvecklingar.

Pandemin har ställt höga krav på kommunikation i flera led, med många olika målgrupper i och
med att den berör alla som lever och verkar i det gotländska samhället på något sätt.
5

Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2020-12-02, Ärende RS 2020/797
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Enligt medarbetarundersökningen6 som regionen genomförde, har den interna
kriskommunikationen fungerat väl där resultatet procentuellt för Region Gotland ligger högre i
flera fall än snittet.
Region Gotland upplevde under våren ett mycket högt tryck från lokal media, som krävde
omfattande ansträngningar från kommunikationsavdelningen och en intern samordning.
Resurserna för att jobba med kommunikation finns i huvudsak på förvaltningarna och att
tillgängliggöra dessa resurser för att hantera det stora informationsbehovet har fungerat, men
totalt är det en liten grupp kommunikatörer och det är svårt att växla personal för vila och
återhämtning.

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 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
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Tre mål är satta för ekonomisk hållbarhet:
•
Ökad befolkning i arbetsför ålder.
•
Det finns goda förutsättningar för att starta driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
•
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.

4.2.1

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

” Inte en enda
Sedan tidigare etablerade forum med näringslivet har fungerat. Flera
gång något vi
respondenter uttrycker att de strukturer som arbetats fram i
och dem utan
näringslivsberedningen varit en avgörande faktor för att kunna driva igenom
bara vi.”
frågor mellan regionen och näringslivet. De politiska beslut som fattats
gällande stöd till näringslivets och företagarnas intresseorganisationer samt
- Extern aktör
krispaketen riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Intresseorganisationerna har uppskattat både det stöd och den tillgänglighet
som regionen visat.
Företagsjouren har inneburit både avlastning för Region Gotland och intresseorganisationer, samt
ha gett reellt stöd till företagare.
Beslut om lättnader för företagare och idrottsföreningar har dock inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna (se kap 6.6 och 6.7 för rekommendationer).

6

Brilliant Future genomförde under hösten -20 medarbetarundersökningen, 82 procent av regionens anställda besvarade enkäten
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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.
Tre mål är satt för ekologisk hållbarhet:
•
Gotlands klimatavtryck ska minska.
•
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
•
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemet.
4.3.1

Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.

Rent vatten ställer krav på tillgång till filter och andra processer för rening. Bräckvattenverket på
Gotland har även ett kemikalieberoende. I Sverige har vi avskaffat lagerhållning även av
produkter som är kritiska för att kunna upprätthålla förmågan i samhällsviktigt verksamhet.
Systemet kallas för just in time, där varor ska kunna levereras i rätt tid, alltså när behovet
uppkommer.
Just in time tar inte hänsyn till kraftigt ökad efterfrågan på varor eller avbrott i transporter eller
leveranser. När transporterna till och från Gotland kraftigt sjönk under våren blev effekterna
tydliga. Förutom den nationella bristen på sjukvårdsmateriel, gjorde den ökade efterfrågan att
väntetiden på bärbara datorer avsevärt förlängdes och att vissa produkter som krävs för
vattenrening var på väg att ta slut.

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.
Tre mål är satta för kvalitet:
•
Alla som utnyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
•
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
•
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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4.4.1

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

Gällande dokumentation så har det funnits svårigheter i att sortera och organisera flödet av
information. Det har varit svårt att i efterhand följa upp exempelvis mötesprotokoll och beslut.
Det har även funnits svårigheter att internt dela och hitta information, vilket lett till merarbete
och otydlighet. Det har saknats tydlighet gällande hur dokumentationen ska ske i staben och
organiseras i kris.

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 de 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.
Tre mål är satta för medarbetare:
•
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt strategiskt arbete.
•
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
4.5.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Region Gotland har under pandemins inledande skeden visat att man klarar omställning och
förändring både i organisationen i stort och enskilda verksamheter. Exempel på detta är:
•
•
•

•
•

Ledning och samordning har fungerat både på
politisk och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på
osäkra grunder.
Staben har fungerat som ett beslutsstöd för
framförallt KLG men många frågor har delegerats
ut i linjeorganisationen.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts,
stuprören har minskat kraftigt samt att tilliten har
ökat i organisationen.

”Känner att som politiker
måste man ha
förtroende för
verksamheten och
känna tillit.”
- Politiker
regionfullmäktige

Många chefer och andra ledare har visat ledarskap under det inledande skedet av pandemin. 83
procent av de som svarade på medarbetarundersökningen ansåg att regionen hanterat
situationen på ett bra sätt. Det tillitsbaserade ledarskapet har inneburit fördelar så som snabbare
beslut, delegering i organisationen och lösningsorienterat förhållningssätt vilka har varit
framgångsfaktorer för arbetet med pandemin.
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4.5.2

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

Vi har haft tur! Flera respondenter har gett uttryck för hur tursamt
det är att vissa åtgärder fanns på plats när pandemin slog till, främst
relaterat till hemarbete. Att arbeta med innovation och digitalisering
har avsevärt förenklat omställningen till hemarbete, där det har
upplevts som sömlöst. Att regionen haft en plan för digitalisering och
genomfört åtgärder har varit en framgångsfaktor under pandemin för
vissa förvaltningar. Arbetet är inte längre platsbundet utan kan i
många fall utföras med enkelhet från hemmet. Att fortsätta med
innovation och förnyelse utan att göra avkall på säkerheten, stärker
sannolikt förmågan att kunna hantera kriser i framtiden.

”Det finns enorm
styrka hos
medarbetare och
chefer att hantera
snabba förändringar
och en förmåga till
snabb omställning.”
- Chef

Resurserna på Gotland är begränsade i och med de geografiska
förutsättningarna, detta är känt sedan tidigare. På Gotland finns en
unik förmåga att kraftsamla vid händelser som påverkar hela samhället, det visade sig under
flyktingkrisen och det har även visat sig under pandemin. Region Gotland har en stark
inneboende kraft som särskilt visar sig i kristider.
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5.

REKOMMENDATIONER
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
•
•

Identifiera särskilda målgrupper som kan behöva extra stöd med framförallt information.
Stöd till frivilligorganisationer i deras arbete med ungdomar, hemlösa, gästarbetare etc.

Regionen behöver identifiera om det finns grupper i samhället som blir särskilt utsatta av åtgärder
som organisationen vidtar vid kris. Om det likt under pandemin ändå är tvunget att stänga
mötesplatser för olika grupper behöver ett samarbete med de organisationer som har andra typer
av platser för sammankomster inledas, alternativt behöver beslut om stängning förmedlas i god
tid.

Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
•
•
•
•

Region Gotland bör internt arbeta fram egna anpassningar för att på ett effektivt sätt
kunna svara upp mot den nationella kraven utifrån kommun- och regionperspektivet.
Regionen behöver i sitt arbete med att se över planer inom LEH 7 och andra kriser
harmonisera planerna och arbetet med att uppdatera dem.
Vidmakthålla mötesrytm som taktar med de interna processerna och de externa behoven.
Kriskommunikation, nå ut till fler målgrupper, fastställa hur strukturen för det externa
behovet av information ska tillgodoses, bygga vidare på det framgångsrika arbetet i intern
kommunikation

5.2.1
Region Gotland är en nationell resurs
På flera sätt är Sverige ett land med
många olika förutsättningar på lokal,
regional och nationell nivå.
För Gotland innebär dessa unika
förutsättningar dels genom det
geografiska läget i Östersjön, dels
modellen med kommun och region
sammanslaget i Region Gotland.
De legala ansvaren skiljer sig något
mellan regiondelen med ansvar för
hälso- och sjukvården och den
kommunala delen förberedande och
vid en kris.
När en händelse som pandemin
inträffar, blir både kommuner och
regioner viktiga aktörer i det
nationella krishanteringssystemet. Kommunen är den aktör
påverkad först och mest vid en inträffad händelse samt har
gentemot Länsstyrelsen både före under och efter en kris.
7

Regeringen
Nationella
myndigheter
Länsstyrelse
Region

Kommun

närmast befolkningen, är ofta
särskilt rapporteringsansvar främst

Lagen om extraordinära händelser (2006:544) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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Regionen ska rapportera före, under och efter en kris till i huvudsak Socialstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även till länsstyrelsen under själva
krisen.
Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB rapporterar sedan vidare till regeringen som under en kris
använder informationen i inkomna underlag i sitt beslutsfattande. Precis som att ha en intern
rytm för arbetet med möten mm så behöver regionen följa den nationella rytmen och anpassa sig
efter den. Vidare behöver hälso- och sjukvården på ett tydligare sätt ingå i de beredskapsåtgärder
som regionen upprätthåller för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt LEH.

5.2.2
Harmoniserade planer skapar trygghet
Krisberedskapsarbetet oavsett område ställer krav på planer. För att undvika missförstånd och
motstridigheter i planerna bör arbetet med att uppdatera dessa planer hållas ihop.

5.2.3
Rytmen skapar trygghet
Rytmen för möten som tidigt etablerades har inneburit en framgångsfaktor för krisarbetet. Att
fastställa det som arbetssätt för att skapa tydlighet och struktur i rutinerna är något som bör
vidareutvecklas. Rytmen kan behöva anpassas utifrån krisen art, men att se till att möten
harmoniserar internt och med externa beroenden är ett sätt att minska arbetsbelastningen vid
kommande kriser.

Tidslinjal staben exempelvecka

5.2.4
•
•
•
•

Tillgodose kommunikationsbehovet
Ta fram process för intern kriskommunikation/intern kriskommunikationsplan som bygger
på arbetssätt från pandemin.
Kriskommunikationsplanen behöver uppdateras för att kunna hantera olika typer av
händelser och målgrupper.
Ta fram mallar för kommunikationsplan, vilken kan anpassa efter krisen omfattning och
som tydligt kommunicerar när ny information kommer delges för att möta externa behov.
Arbeta fram plan för att kunna öka uthålligheten i kommunikationsgruppen.

16/22

Det är både lagstadgat och av betydelse att myndigheter har en god tillgänglighet och aktivt
arbetar med att kommunicera vid en kris. För att inte behovet av information ska bli övermäktigt
är det av vikt att tidigt sätta en kommunikationsplan med tydliga hållpunkter för när och var
information ska delges eller kommuniceras. Detta för att avlasta framförallt enskilda medarbetare
på nyckelpositioner, tydliggöra förväntningar och ha ett ensat kommunikativt budskap.
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland
•

Vidareutveckla det långsiktiga beslutsfattandet.

Att upprätthålla och fortsätta fatta beslut som har bäring på längre sikt för att underlätta för det
gotländska näringslivet och samhället, men också för kultur- och ideella organisationer.

Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
•
•

Region Gotland behöver analysera kritiska beroenden och försörjningskedjor för
samhällsviktig verksamhet.
Utifrån analyserna öka robustheten i dessa verksamheter så att de klarar ett längre
avbrott i transporter eller annan störning i försörjningskedjan.

Region Gotland har gjort identifiering av samhällsviktigt verksamhet men behöver utöka analysen
med kritiska beroenden och försörjningskedjor för dessa verksamheter och sen skapa
förutsättningar för robusthet i utpekade verksamheter och dess beroenden.
Arbetet med att skapa ökad robusthet har påbörjats inom sjukvården, men behöver utökas till
andra verksamheter inom regionens ansvarsområde.

Kvalitet- övergripande
•
•

Ha en tydlig genomarbetad, på förhand skapad, dokumentationsstruktur för kriser, för
förenklad informationsdelning och uppföljning.
En sådan dokumentstruktur behöver vara känd och övad.

För att motverka att information upplevs som svåråtkomlig eller otydlig samt för att skapa
struktur och redundans bör ett arbetet tillsättas för att trygga dokumentationsstrukturen i
krisarbetet. Detta för att skapa förutsättningar att enkelt och tydligt kunna dela information
internt men också underlätta extern samverkan samt att kunna följa upp beslut. Men även för att
kunna säkerställa kraven på tillgänglighet för allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen
och för att säkra både kvaliteten och rättssäkerheten i beslut och annan information.
Dokumentationsstrukturen bör bygga på ordinarie strukturer och finnas i befintliga system.
Funktionaliteten i dokumentationsstrukturen för kris bör övas för att bli känd samt öka
förståelsen.
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5.5.1

•
•
•

Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Fortsätta arbetet med tillgänglighet och de vidareutveckla de goda dialogforum som finns.
Det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket uppskattat.
Förbättrad tvärsektoriell samordning för frågor som gäller flera förvaltningar.

Region Gotland har av externa uppfattas som intresserade och tillgängliga både för möten och
dialog även med kort varsel, det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket
uppskattat flesta externa anser sig ha blivit sedda.
För de externa verksamheter som har ett beroende till regionen men som spänner över flera
förvaltningar har dock upplevt att det varit rörigt med ibland motstridiga besked och beslut från
olika förvaltningar. En bättre tvärsektoriell samordning motsvarande näringslivsberedningen
rekommenderas för enklare samverkan med externa.

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

Genomför risk- eller konsekvensanalyser i beslutsprocessen på politisk och tjänstemannanivå.
Ta fram process för uppföljning som är känd och implementerad i verksamheten.

Besluten om lättnader för företagare och idrottsföreningar har inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna.
Lunchkuponger till gymnasieelever har inneburit flera konsekvenser, det gav stöd till
näringsidkare brett över hela Gotland, men med konsekvensen att ungdomar samlades på
restauranger, vilket var negativt utifrån ett smittoperspektiv.
För att förbättra besluten föreslås en tydlig process för proaktiva risk- och konsekvensanalyser
inför beslut för både den politiska- och tjänstemannaorganisationen.
Region Gotland har brustit i uppföljningen. Det har inte funnits tydliga interna processer för
uppföljning kring bland annat medel utbetalda via stödpaket och vad dessa haft för effekt.

Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
•
•

Regionen behöver även under kris upprätthålla förmågan till strategisk långsiktighet för
hela organisationen.
Fortsätt arbetet med det tillitsbaserade ledarskapet och att överbrygga stuprör i
organisationen.
Öva tjänstemän och politiker enskilt och tillsammans för att ytterligare förstärka
beslutsprocessen.

Det är komplext att hantera en långvarig händelse med många osäkra faktorer, beslut som var
bra och ansågs relevanta under våren har skapat bekymmer under hösten.

18/22

Koncernledningens uppgift bör i huvudsak vara framåtblickande och planera på lång sikt och då
med kärnverksamheten för regionen som fokus. Detta gäller även det politiska styret.
Arbeta fram att tydliggöra vilka processer som måste ligga fast för att inte kärnverksamheten ska
riskeras, ex budgetprocessen och skapa förutsättningar för att dessa ska kunna genomföras
oavsett läge.
Genomför övningar för att förstärka arbetssätt och beslutsprocesser.

Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
•
•
•
•

Region Gotland bör fortsätta och vidmakthålla sitt digitaliseringsarbete för att skapa
förutsättningar för ett dynamiskt arbete i sina verksamheter
Region Gotland behöver under våren -21 börja planera för skedet efter den mest akuta
krisen.
Personalplanera för krislägen.
Region Gotland behöver utöka samarbetet med frivilligorganisationerna för att kunna öka
redundansen i personalstyrkan, främst genom gemensamma övningar.

Hela samhället kommer leva lång tid med effekterna av Corona pandemin. När den mest akuta
medicinska krisen börjar närma sig sitt slut och vaccinering till stor del är genomförd finns det
risk för en ny kris. Utslitna verksamheter med stora skuldberg av planerat arbete som inte blivit
gjort, avstannad innovation men även rent ekonomiskt. Att planera för efterskedet är minst lika
viktigt som den planeringen som gjorts under krisen. Det kommer ställas krav på både
långsiktighet och förmåga från politiker och tjänstemän.
Under våren -20 gjordes en aktiv personalplanering där exempelvis ersättare för chefer gjordes i
två led. Att identifiera nyckelpositioner och planera för ersättare även utanför chefsledet, kan
ytterligare förstärka organisationen.
På Gotland finns ett antal frivilligorganisationer som har förmåga att stödja lokala och regionala
aktörer vid kriser. Eftersom tillgänglig personal är en identifierad brist, behöver regionen se över
möjligheterna till ökad redundans och uthållighet genom att utveckla sin förmåga att emot stöd
från andra.
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6.

VÄGEN FRAMÅT
Iakttagelserna och rekommendationerna i denna rapport behöver både beredas och landa i
Region Gotlands organisation. För att kunna omhänderta och omsätta både framgångsfaktorerna
och utmaningarna på ett strukturerat vis bör:
•
•
•
•

Beslut fattas kring vilka av rekommendationerna som ska genomföras och när.
En handlingsplan tas fram för genomförandet av åtgärder där vem som är
ansvarigansvarig, när i tid det ska genomföras och hur det ska rapporteras framgår.
Handlingsplanen uppdateras och revideras om nya uppgifter eller uppföljningar
genomförs.
Övningar genomföras i ett lite-och-ofta format, för att stärka organisationen ännu mer i
vardagen, fortsätta bygga tilliten och därmed också bli bättre i krisen.
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BILAGA 1
UPPDRAGSBESKRIVNING
Protokoll från Regionstyrelsen RS 247, 2020-09-02
RS § 247 Uppföljning av Region Gotlands hantering av Corona-pandemin
RS 2020/980
AU § 224
Regionstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Regiondirektören har tagit fram förutsättningar för ett uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av Coronapandemin. Syftet med uppdraget är att stärka
Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier
och eventuella andra kriser.
Regiondirektören lämnar uppdraget till en extern, oberoende resurs som ska redovisa
resultatet till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
Följande förutsättningar ska gälla för uppdraget och dess genomförande:
- Uppdraget omfattar både uppföljning och analys av Region Gotlands hantering av pandemin.
- Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
- Uppdraget omfattar Region Gotlands samlade verksamhet och dess olika insatser under
pandemin.
- Uppdraget ska omfatta flera perspektiv:
Kund/brukarperspektiv
Medarbetarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
- Uppdraget ska fånga upp och inkludera redan genomförda initiativ inom Region Gotland såsom
exempelvis medarbetarundersökning, redan genomförda uppföljningar osv.
- Uppdraget ska synkas med det arbete som Länsstyrelsen på Gotland gör samt med andra
nationella initiativ inom samma område (exempelvis IVO och MSB).
- Uppdraget ska pågå under den tid pandemin fortsätter att påverka viktiga samhällsfunktioner
i Region Gotland. Initialt fokus ska ligga på uppstartshantering och de första månaderna av
krishantering, därefter ska helheten av insatsen analyseras.
- Uppdraget ska inkludera de konsekvensanalyser som ingår i Region Gotlands normala
beredningsprocess och som är relevanta för sammanhanget, t ex barn – och genusperspektiv
samt styrkortsperspektiv (ekonomi, processer, medarbetare, samhälle).
- Uppdraget ska genomföras av en extern oberoende resurs.
- Uppdragsgivare är regiondirektören.
I arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) som ett medskick,
att medborgarperspektiv läggs till som ett av perspektiven i uppföljningen.
Ärendets behandling under mötet
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör

Ärende RS 2022/607
Datum 24 april 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Utveckling av Region Gotlands interna arbete för hållbar
utveckling
Förslag till beslut regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med övriga
förvaltningar ta fram ett internt program för hållbar utveckling i Region
Gotland.

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Anslå 5 miljoner kronor i ramtillskott per år under åren 2023-2030 för
processledning av arbetet med framtagande och genomförande av ett
internt program för hållbar utveckling i Region Gotland, med
regionstyrelsen som sammanhållande nämnd.

Sammanfattning

Region Gotlands koncernledningsgrupp har under regiondirektörens ledning
under en tid diskuterat hur Region Gotland kan utveckla och förstärka
organisationens arbete med hållbar utveckling. Koncernledningsgruppen har
därigenom landat i att det behövs en intern kraftsamling och ett utvecklat
koncerngemensamt arbetssätt, för att Region Gotland som organisation på ett
mer effektivt sätt ska kunna bidra till de målsättningar som finns för en hållbar
utveckling på Gotland idag.
Regionfullmäktige har genom antagandet av den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040 i februari 2021 fastställ just målsättningarna för en hållbar
utveckling på Gotland. Beslutet integrerar och sätter Agenda 2030 i en
gotländsk kontext och bryter ner de 17 globala målen till 12 effektmål för
Gotland. På så vis finns det idag ett strategiskt ramverk för hållbar utveckling
att ta fasta på. Utmaningen är det sammanhållna hållbarhetsarbetet.
Region Gotland har två olika uppdrag i relation till Vårt Gotland 2040. Rollen
som regionalt utvecklingsansvarig aktör innefattar att i bred samverkan ta fram
en regional utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra strategin
samt följa upp resultat och lärande av insatserna. Rollen som utvecklingsaktör
är betydande genom alla verksamheter som finns inom Region Gotland som
kan bidra till att nå målen och som stor arbetsgivare på ön.
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SKR rekommenderar att hålla samman arbetet med de olika
hållbarhetsperspektiven, då det finns såväl beroende som målkonflikter. I
Agenda 2030 fastställs också att de globala målen är integrerade och odelbara,
vilket betyder att inget mål får nås på bekostnad av något annat. Därav har
Koncernledningsgruppen landat i ett förslag om att ta fram ett
koncerngemensamt integrerat program, eller annat lämpligt format, för hållbar
utveckling omfattande Region Gotlands interna verksamhet och som sträcker
sig till 2030 – med arbetsnamnet Vårt Region Gotland 2030.
För att arbetet med hållbar utveckling inom Region Gotlands organisation ska
få kraft krävs både nya arbetsformer och resurser för att hantera dessa. Detta
ser koncernledningsgruppen som en kritisk framgångsfaktor.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Region Gotlands koncernledningsgrupp har under regiondirektörens ledning
under en tid diskuterat hur Region Gotland kan utveckla och förstärka
organisationens arbete med hållbar utveckling. Detta arbete är förvisso inget
nytt och Region Gotland har under årens lopp tagit fram och genomfört
många olika strategier, program och planer för en hållbar utveckling,
framförallt med utgångspunkt i något av de olika hållbarhetsperspektiven.
Vidare så finns det ett flertal olika beslut om att olika perspektiv, eller delar av
perspektiv, ska belysas och integreras i beredningen av ärenden samt diverse
riktade beslut i olika angelägna och relaterade frågor. Koncernledningsgruppen
har dock landat i att det behövs en intern kraftsamling och ett utvecklat
koncerngemensamt arbetssätt, för att Region Gotland som organisation på ett
mer effektivt sätt ska kunna bidra till de målsättningar som finns för en hållbar
utveckling på Gotland idag.
FN har antagit 17 globala mål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna
och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen.
Regionfullmäktige har genom antagandet av den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040 i februari 2021 fastställ just målsättningarna för en hållbar
utveckling på Gotland, där det gotländska samhället i bland annat
klimathänseende ska gå före resten av Sverige i omställningen. Genom detta
har målsättningarna för en hållbar utveckling på Gotland kalibrerats med
samtiden, och Vårt Gotland 2040 integrerar och sätter Agenda 2030 i en
gotländsk kontext och bryter ner de 17 globala målen till 12 effektmål för
Gotland. På så vis finns det idag ett strategiskt ramverk för hållbar utveckling
att ta fasta på.
Ett utvecklat och samlat hållbarhetsarbete en nyckel för att möta
samhällsutmaningarna, nå målen i Vårt Gotland 2040 och för att på bästa sätt
kunna uppfylla demokratiuppdraget, samhällsbyggaruppdraget och
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service/tjänsteuppdraget som region och kommun. Utmaningen är det
sammanhållna hållbarhetsarbetet.
Rekommendationerna tar fasta på vikten av att hålla samman de olika
hållbarhetsperspektiven, då det finns såväl beroende som målkonflikter. I
Agenda 2030 fastställs också att de globala målen är integrerade och odelbara,
vilket betyder att inget mål får nås på bekostnad av något annat. Vidare
rekommenderas i korthet politisk legitimitet och åtagande, förankring hos
verksamheter och aktörer, tydligt ledarskap och mandat, tydliga mål och
uppföljning/mätning av måluppfyllelse samt en långsiktig sammanhållen
planering som sträcker sig bortom en mandatperiod. Därav har
Koncernledningsgruppen landat i ett förslag om att ta fram ett
koncerngemensamt integrerat program, eller annat lämpligt format, för hållbar
utveckling omfattande Region Gotlands interna verksamhet och som sträcker
sig till 2030 – med arbetsnamnet Vårt Region Gotland 2030.

Ett utvecklat internt arbete med hållbar utveckling
Region Gotland har två olika uppdrag i relation till Vårt Gotland 2040. Rollen
som regionalt utvecklingsansvarig aktör innefattar att i bred samverkan ta fram
en regional utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra strategin
samt följa upp resultat och lärande av insatserna. Rollen som utvecklingsaktör
är betydande genom alla verksamheter som finns inom Region Gotland som
kan bidra till att nå målen och som stor arbetsgivare på ön.
Uppdraget att leda, samordna och följa upp arbetet med en hållbar regional
utveckling på hela Gotland, utifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040, innebär krav på en utvecklad samverkan med utvecklingsaktörer
av betydelse för Gotlands utveckling inom kategorierna myndigheter, privat
och ideell sektor. Detta sker bland annat genom att representanter från
Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet sitter med i styrgruppen
för Vårt Gotland 2040 och därtill kopplade genomförandeprogram som har till
syfte att mobilisera och kraftsamla utvecklingsaktörer i arbetet mot de
nedbrutna målsättningar och prioriteringar satta till 2027. Arbetet samlas också
upp i ett antal för ändamålet tillsatta råd där utvecklingsaktörerna ingår under
Region Gotlands ledning.
I kapacitet av att vara en kommun med landstingsuppgifter är Region Gotland
sannolikt den utvecklingsaktör som har den största enskilda möjligheten att
bidra till måluppfyllelse i enlighet med Vårt Gotland 2040. Inte heller har
någon annan av Sveriges övriga 289 kommuner ett lika tydligt och lagstadgat
uppdrag att arbeta med hållbar utveckling som Region Gotland har genom det
regionala utvecklingsansvaret.
Region Gotland har i nuvarande styrmodell en tydlig utgångspunkt i de tre
hållbarhetsperspektiven och den tidigare regionala utvecklingsplanen
(motsvarande RUS) från 2008. Nu pågår ett arbete med att utveckla

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/607
Sida 4 (5)

styrmodellen för Region Gotland och därigenom bland annat förtydliga
kopplingen till den nya regionala utvecklingsstrategin och andra centrala
strategier, program och planer.
Diskussionerna i koncernledningsgruppen landar dock i behovet av ett än
tydligare sammanhållet arbete avseende hållbar utveckling i organisations
verksamheter. Detta styrks av en del utblickar och jämförelser med andra
organisationer samt med särskilt beaktande av rekommendationerna i SKR:s
publikation ”Ledarskap för hållbar utveckling (2019)” och PWC:s rapport
”Kommunal hållbarhetsstyrning – för kommuninvånarnas bästa! (2021)”.
Rekommendationerna tar fasta på vikten av att hålla samman de olika
hållbarhetsperspektiven, då det finns såväl beroende som målkonflikter. I
Agenda 2030 fastställs också att de globala målen är integrerade och odelbara,
vilket betyder att inget mål får nås på bekostnad av något annat. Vidare
rekommenderas i korthet politisk legitimitet och åtagande, förankring hos
verksamheter och aktörer, tydligt ledarskap och mandat, tydliga mål och
uppföljning/mätning av måluppfyllelse samt en långsiktig sammanhållen
planering som sträcker sig bortom en mandatperiod. Därav har
Koncernledningsgruppen landat i ett förslag om att ta fram ett
koncerngemensamt integrerat program, eller annat lämpligt format, för hållbar
utveckling omfattande Region Gotlands interna verksamhet och som sträcker
sig till 2030 – med arbetsnamnet Vårt Region Gotland 2030.
En återkommande diskussion har rört organisationens kapacitet att arbete
avseende förändringsledning, omställning och verksamhetsutveckling, inte
minst i relation till hållbar utveckling. Baserat på detta förslås också att
dedikerade resurser tillsätts för ändamålet, såväl för framtagande som för
genomförande. För att arbetet med hållbar utveckling inom Region Gotlands
organisation ska få kraft krävs både nya arbetsformer och resurser för att
hantera dessa. Detta ser koncernledningsgruppen som en kritisk
framgångsfaktor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tiden är rätt för Region Gotland som
organisation att ta nästa steg och utveckla det interna arbetet med hållbar
utveckling, då det både finns förutsättningar i form av ramverk för och
förväntningar på organisationen att utveckla och förstärka detta arbete. Det är
också en viktig del av det regionala ledarskapet att för egen räkning visa
framfötterna och leda genom goda exempel. Regionstyrelseförvaltningen delar
också förvaltningarnas bild av behov av dedikerade resursförstärkningar för
ändamålet. Slutligen bedömer regionstyrelseförvaltningen att det för uppdraget
behöver utarbetas ett uppdragsdirektiv i bred samverka för att säkerställa en
god förankring och delaktighet i arbetet, samt att arbetet behöver ske i linjen
och kopplat till befintliga och etablerade nätverk. Koncernledningsgruppens
roll är central och därför behöver den också axla rollen som styrgrupp för
arbetet i tjänstemannaorganisationen.
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Mottagare
Regionstyrelsen

Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ny styrmodell för Region Gotland antas från och med 2023.

Ny planeringsprocess gäller från och med 2023 med ett successivt införande.
Sammanfattning

Regionstyrelsen godkände januari 2021 ett uppdragsdirektiv för översyn av
styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. Uppdraget innebar en
total översyn av Region Gotlands styrmodell där målet var att den nya
modellen skulle bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen genom hela
organisationen.
Nu har en översyn gjorts av nuvarande styrmodell och en ny styrmodell
föreslås. Den nya styrmodellen har en tydligare koppling till den regionala
utvecklingsstrategin och bygger på tillit och bidrar till tydlighet i styrningen
genom hela organisationen. I uppdraget ingick även att utvärdera och föreslå
förbättringar av de processer som ingår i styrningen samt att föreslå hur Region
Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk hushållning utifrån
kommunallagens mening. Förslaget presenterar en förändrad planeringsprocess
där en ny och viktig beståndsdel är omvärldsanalys.
I denna skrivelse kan inget förslag till förändrad uppföljningsprocess eller nytt
förslag på hur Region Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk
hushållning presenteras. Anledningen är att en utredning kring ”En god
kommunal hushållning” (SOU 2021:75) pågår men ännu inte beslutats. I
utredningen finns förslag utformade som kommer att påverka hur kommuner
och regioner ska arbeta utifrån kravet på god ekonomisk hushållning samt när
och hur uppföljning av ekonomi och verksamhet bör ske.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen godkände januari 2021 ett uppdragsdirektiv för översyn av
styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. Uppdraget startade i
januari 2021 och nu slutredovisas uppdraget. Regionstyrelsen gavs information
om arbetet och beslutade 2022-01-26 § 8 att ställa sig bakom delarna samt
beskrivningen av delarna i ny styrmodell för Region Gotland samt att
regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med kvarvarande
delar av uppdraget.
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Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är
att den nya modellen ska bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen
genom hela organisationen. En av utgångspunkterna i uppdraget är att
styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040. I uppdraget ingår även att utvärdera och föreslå förbättringar av de
processer som ingår i styrningen samt att föreslå hur Region Gotland ska
beskriva och definiera God ekonomisk hushållning utifrån kommunallagens
mening.
I rapportbilagan ”Slutrapport styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi” presenteras resultatet av hela uppdraget.
En del av uppdraget är att föreslås en ny styrmodell med förändrat innehåll.
Skillnaderna utifrån nuvarande styrmodell är bland annat:
•
•

•

•

•

Tydligare uttryckta politiska ambitioner genom prioriteringar.
Prioriteringarna blir en del av planerings- och uppföljningsprocessen.
Tydligare styrning av Region Gotlands verksamheter. Innehållet i
styrmodellen ska styra Region Gotlands verksamheter och inte hela
Gotlands utveckling. Nuvarande styrmodell bjuder in till
målformuleringar som gäller för hela Gotland.
Verksamhetsnära mål som är angelägna för verksamheten att jobba
med. I nuvarande styrmodell föreslår regionfullmäktige mål som har till
avsikt att gälla flera verksamheter. I ny modell föreslår respektive
nämnd verksamhetsnära mål som gäller utifrån nämndens uppdrag och
regionstyrelsen föreslår vid behov koncerngemensamma mål.
Ökad tillit mellan regionfullmäktige och nämnd. Då målen föreslås av
respektive nämnd ges möjlighet att visa tillit och förlita sig på att
nämnden föreslår mål inom de områden nämnden behöver förbättra
sitt arbete utifrån nämndens uppdrag.
Tydligare ansvarsutkrävande. Då nämnden föreslår mål inom sitt
uppdrag skapas även ett tydligare ansvarsutkrävande från
regionfullmäktige.

En annan del av uppdraget är att föreslå förändringar i styrprocesserna. I
styrprocesserna ingår planerings- och uppföljningsprocess. Skillnaderna utifrån
nuvarande planeringsprocess är bland annat:
•

Utvecklad omvärldsanalys. Senast under december månad genomförs
en omvärldsdag där en omvärldsanalys diskuteras. En omvärldsanalys
är ett nytt dokument som lyfter omvärldstrender på 7-10 års sikt samt
dess effekter på Gotland och Region Gotland som helhet. Denna
analys skapar en gemensam bild av Gotland och Region Gotlands
utmaningar och möjligheter. I dagsläget har Region Gotland ingen
gemensam omvärldsanalys utan nämnderna gör egna.

•

Planeringskonferens. En träff som ger en gemensam bild av Region
Gotlands planeringsförutsättningar samt vad respektive nämnd
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behöver beakta i planeringen för kommande år. På konferensen
redovisas bland annat omvärldsanalysen kopplad till Region Gotlands
uppdrag, Gotlands demografiska förutsättningar,
hållbarhetsutmaningar, föregående års måluppfyllelse, uppföljning av
regionfullmäktiges prioriteringar samt ekonomiska förutsättningar inför
kommande verksamhetsår. Planeringskonferens är en utveckling av
nuvarande koncernmöte där förutsättningar inför dialogmöten samt
budgetberedning redovisas.
•

Årlig översyn och beslut om mål. Målen kan revideras årligen. Det är
upp till varje nämnd att föreslå förändringar av mål. I dag har vi mål
som gäller under 4 år.

•

Mål och budgetskrivelse. Ett kortfattat dokument som innehåller
nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget,
motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens
nulägeskarta. Ersätter det vi idag kallar strategisk plan och budget.

•

Nämndens nulägeskarta. En kort beskrivning av nämndens nuläge.
Innehåller bland annat en kort presentation av nämndens uppdrag,
nuläge och omvärldsspaning. I dag har vi ingen motsvarande
beskrivning.

•

Verksamhetsplan. Är ett strategiskt dokument som omfattar en
löpande femårsperiod. Verksamhetsplanen innehåller dels en långsiktig
planering av verksamheten och dels aktiviteter på ett års sikt som är
kopplade till Region Gotlands mål och budget. I dag omfattar
verksamhetsplanen ett år.

I och med att den nya styrmodellen inte bygger på olika fastställda perspektiv
föreslås även att begreppet ”styrkort” inte längre ska användas.
Bedömning

Presenterat förslag på ny styrmodell bedöms öka tydligheten kring den
politiska styrningen. Modellen möjliggör centraliserad styrning samt
verksamhetsnära styrning. Vårt Gotland 2040 har även en framträdande roll i
regionfullmäktiges prioriteringar som i sin tur är styrande ut i organisationen.
Genom att nämnden föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet
förtydligas vad som är viktigt för verksamheterna att prioritera. Det ökar även
möjligheten för verksamheten att skapa kraft och engagemang i Region
Gotlands arbete mot målen. Regionfullmäktige kan i sin tur utkräva ansvar och
förflyttning mot uppsatta mål från respektive nämnd.
Att nämnden föreslår mål främjar även tilliten och tydligheten inom Region
Gotland. Genom dialog och en gemensam syn på omvärldens påverkan på
Region Gotland skapas en gemensam helhetsbild och en gemensam sanning
kring regionens utmaningar vilket även det bör bidra till ökad kraft och tillit i
styrningen.
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Presenterat förslag till förändring av planeringsprocessen underlättar
verksamhetens förutsättningar för en god planering.
Eftersom största delen av verksamhetsplaneringen nu föreslås ske på hösten så
kan arbetet koncentreras till den delen av året istället för som nu både arbeta
med en strategisk plan och en verksamhetsplan. Dessutom kan arbetet
samordnas med översyn av andra planer och budgetarbetet.
Utgångspunkten för förslaget till förändrad planeringsprocess har varit att
regionfullmäktige ska fortsätta besluta om mål och budget i juni. Om det finns
förslag om att senarelägga det beslutet så behöver processen ses över igen. Nu
föreslås att budgetavstämningen på hösten blir ett kortare möte än idag.
Tillfället för avstämning av de central ekonomiska förutsättningarna ligger
dock kvar som en del i processen.
Beslutsunderlag

Bilaga: Slutrapport Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
Bilaga: Årsplanering av de olika aktiviteterna
Bilaga: Uppdragsdirektiv beslutat av RS 2021-01-27 § 2
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Uppdraget
Regionstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 2 om uppdragsdirektiv för arbetet med en ny styrmodell.
Syfte

Syftet med uppdraget är att styrningen och styrmodellen för Region Gotland i större utsträckning än idag ska vila på principerna för tillitsbaserad styrning och ledning. Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort och långsiktiga övergripande målsättningarna om
utvecklingen av det gotländska samhället, som beslutats i den regionala utvecklingsstrategin
med tillhörande program för samhandling, ska tydliggöras.
Mål

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den nya
styrmodellen ska bygga på tillit och tydlighet i styrningen genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut under verksamhetsåret
2023.
Utgångspunkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Att leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen.
Styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands hela uppdrag (det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala uppdraget)
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag
Styrmodellen ska bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen med en tydlig röd tråd
genom hela organisationen
Uppdraget pekar ut vikten av att tydliggöra kopplingen mellan styrmodell och planer,
program, styrdokument och budget
I översynen av nuvarande styrmodell ingår att utvärdera och föreslå förbättringar av de
processer som ingår i styrningen
Det ska också vara tydligt hur Region Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk hushållning utifrån kommunallagens mening

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Arbetet med att förändra styrmodellen och styrkortet för Region Gotland ska utgå från att
vision och mål för den långsiktiga samhällsutvecklingen på Gotland finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 med tillhörande genomförandeprogram.
Vad Region Gotland behöver åstadkomma för att bidra till den önskade samhällsutvecklingen, så som den formuleras i den regionala utvecklingsstrategin, omhändertas i styrkortets
mål. I uppdraget ingår därmed att ta fram förslag till styrmodell där kopplingen mellan styrkortet och RUS tydligt framgår.
Det ska också vara tydligt hur regionen ska kunna bedöma uppfyllnad av God ekonomisk
hushållning utifrån kommunallagens mening. I dagens styrkort är målen i målområde ekonomi liktydiga med regionens finansiella mål. I uppdraget ingår att se över om det är ett
ändamålsenligt sätt att arbeta med finansiella mål.
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Uppdragets genomförande
Under 2021 har arbetet med att ta fram en ny styrmodell innefattat omvärldsspaning, utvärdering av nuvarande styrmodell, insamlande av fakta kring lagar och förordningar som styr
förhållanden kring styrning inom region/kommun, workshops med de i uppdragsdirektivet
utpekade intressenterna samt separata partiträffar och träffar med koncernledningsgruppen
där förslag till ny styrmodell presenterats och diskuterats.
Utifrån genomfört arbete presenterades under januari 2022 ett förslag på beståndsdelar och
dess innehåll i ny styrmodell för regionstyrelsen. Regionstyrelsen ställde sig bakom delarna
samt beskrivningen av delarna i ny styrmodell. Under våren har ett fortsatt arbetet skett
med att se över och anpassa planerings- och uppföljningsprocessen till en ny styrmodell. I
arbetet har dialog och möjlighet till att ta emot inspel varit en viktig del. Under våren har
förankring och dialog skett specifikt med regionens förtroendevalda samt koncernledningsgruppen.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Styrmodell och ledningssystem
I arbetet har det varit viktigt att definiera vad en styrmodell är. En styrmodell är politikens
verktyg för att styra Region Gotlands verksamheter. Politisk styrning handlar om att styra
organisationen så att den politiska viljan får genomslag. Mottagare av den politiska styrningen är verksamheten. Den politiska styrningen och verksamhetens styrning och ledning
hålls ihop genom styrprocesser. Styrprocesser ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten och att det uppstår en kedja av händelser som gemensamt bidrar till att vi gör rätt saker. Detta säkerställs genom planerings- och uppföljningsprocessen. Region Gotlands ledningssystem är en heltäckande beskrivning av regionens sätt att styra och leda och innehåller alltså den politiska styrningen och verksamhetens
styrning och ledning.

Visualisering av ledningssystem
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Förslag till ny styrmodell för Region Gotland
En styrmodell är politikens verktyg för att styra Region Gotlands verksamheter. En styrmodell innehåller inte all styrning av regionens verksamheter. Region Gotland styrs även av
lagar och förordningar. Styrmodellen omfattar hela Region Gotlands uppdrag vilket innefattar det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala
uppdraget.
Tillit i styrningen

En utgångspunkt i uppdraget är tillit. Att leda och styra med tillit är grundläggande och ska
genomsyra styrningen. I arbetet med ny styrmodell har tillitsdelegationens sju principer
som kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning varit vägledande.
Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•

Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och
ha positiva förväntningar
Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på
Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser, dvs. medledarskap
Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande
(men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar)
Stöd - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten
Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet
Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande
och respektera kritik

Utifrån dessa sju principer samt utifrån de dialoger och workshops som genomförts inom
uppdraget har det framgått att tillit i styrning inom organisationen främjas av tydlighet, öppenhet och dialog. Dessa områden har därför haft stor betydelse i framtagande av förslag
till ny styrmodell samt tillhörande planeringsprocess. Tydlighet, öppenhet och dialog kommer även att vara viktiga beståndsdelar i arbetet med uppföljningsprocess. I en mer tillitsbaserad styrning är även ett ökat handlingsutrymme och helhetssyn av stor vikt.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Regional utvecklingsstrategi som utgångspunkt

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling,
för såväl Gotland som Region Gotland, och sätter mål och prioriteringar på lång sikt. Den
regionala utvecklingsstrategin engagerar och driver på utvecklingen av platsen Gotland
samtidigt som den ger riktning för koncernen Region Gotland. I styrmodellen omsätts de
långsiktiga målen i den regionala utvecklingsstrategin till prioriteringar och mål på kortare
sikt för organisationen. Den regionala utvecklingsstrategi som antogs av regionfullmäktige i
februari 2021 har tidsperspektivet 2040. I strategin har de globala hållbarhetsmålen och
Agenda 2030 integrerats. Den regionala utvecklingsstrategin togs fram i bred samverkan
mellan Region Gotland, statliga myndigheter, universitet, näringsliv, utvecklingsbolag samt
föreningsliv.
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Styrmodellens delar

Layout och färg för styrmodellen är inte klar. Bilden visualiserar främst modellens olika beståndsdelar.

Vision
Visionen är en ledstjärna i det vi gör och pekar ut hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden – visionen visar vart vi är på väg.
Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Den regionala utvecklingsstrategin är det styrdokument som väger tyngst för Region Gotland. De gemensamma och långsiktiga målen för Gotland, som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin, utgör utgångspunkt för att konkretisera och prioritera för organisationen
Region Gotland på kortare sikt.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Styrdokument
Uppdraget inom Region Gotland är omfattande och komplext. I styrmodellen ingår de
styrdokument som är beslutade av regionfullmäktige inom områden av väsentlig betydelse
för Region Gotland och som är långsiktiga och aktiverande, det vill säga som visar hur vi
vill förändra och utveckla verksamheten. Dessa styrdokument är vägledande vid beslut och
i styrning och förtydligar politiska viljeinriktningar och ambitioner eller förhållningssätt.
Några gäller alla nämnders verksamhet, andra är mer verksamhetsspecifika.
Regionfullmäktiges prioriteringar
Regionfullmäktiges prioriteringar baseras på de politiska ambitionerna som de styrande partierna uttrycker efter valet, bland annat genom en gemensam avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen arbetas igenom och kopplas till målen i den regionala utvecklingsstrategin samt
relevanta styrdokument. Detta resulterar i regionfullmäktiges prioriteringar. Regionfullmäktiges prioriteringar är koncerngemensamma prioriteringar för att nå vision och mål i den
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regionala utvecklingsstrategin. Här anges vad Region Gotland ska prioritera för att utveckla
Gotland och skapa bästa möjliga livskvalitet för alla som bor och verkar på Gotland.
Mottagare av regionfullmäktiges prioriteringar är nämnder och bolag och de ansvarar för
att arbeta utifrån dessa. Regionfullmäktiges prioriteringar är underlag för nämndernas/bolagets uppdrag, mål och planering. Regionstyrelsen har ansvar för att regionfullmäktiges prioriteringar får genomslag i koncernen.
Regionfullmäktiges mål
För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för regionens nämnder. Nämnder har ansvar inför fullmäktige att verkställa fullmäktiges mål. Målen arbetas fram och föreslås av nämnd (se nedan under Nämndens mål). Målen tydliggör politiska prioriteringar
för nämnderna.
Nämndens uppdrag
I nämndens uppdrag beskrivs det huvudsakliga syftet med nämndens verksamhet. Regionfullmäktige kan även ge specifika uppdrag till nämnden som gäller en eller flera nämnder.
Genom att synliggöra uppdrag i styrmodellen förtydligas att regionfullmäktige även kan
styra nämnderna genom specifika uppdrag kopplade till nämndens grunduppdrag.
Nämndens mål
Varje nämnd föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet. Målen tydliggör politiska
prioriteringar och riktar sig främst till de vi är till för. Målen utgår från nämndens uppdrag,
det vill säga syftet med verksamheten och ska följas upp och utvärderas årligen. Verksamheten ska i allra högsta grad kunna påverka måluppfyllelsen. Nämndens mål beslutas sedan
i regionfullmäktige och blir då regionfullmäktiges mål. Målen arbetas fram i dialog mellan
förvaltning och nämnd utifrån genomförd nulägesanalys av nämndens verksamhet.
I de fall nämnden vill att förvaltningen ska arbeta mot något specifikt område som inte går
att målsätta kan en inriktning ges. Den politiska inriktningen beslutas av nämnden och talar
om för förvaltningen i vilken riktning politiken vill utveckla verksamheten under mandatperioden (en inriktning är inte ett mål, en inriktning är ett önskat tillstånd som inte går att
målsätta).

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Bolagets uppdrag
I bolagets uppdrag finns bolagsordning samt ägardirektiv. Här beskrivs bland annat syftet
med bolagets verksamhet samt de prioriteringar regionfullmäktige vill att bolaget ska utvecklas inom.
Grundläggande värderingar
Region Gotlands grundläggande värderingar ringar in ett förhållningssätt som skall visa sig i
ord och handling oavsett var man befinner sig i organisationen.

God ekonomisk hushållning
En av utgångspunkterna i uppdraget är att det ska vara tydligt hur Region Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk hushållning utifrån kommunallagens mening. Under
2021 har utredningen ”En god kommunal hushållning” (SOU 2021:75) överlämnat sitt be-
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tänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning och att
föreslå ett sammanhållet regelverk som ger kommuner och regioner goda förutsättningar
att möta framtida utmaningar. Utredningen har utformat några förslag som kommer att påverka hur kommuner och regioner ska arbeta utifrån kravet på god ekonomisk hushållning.
Då utredningen ännu inte presenterats och beslutats kan denna del av uppdraget inte slutföras när det gäller att tydliggöra hur Region Gotland ska beskriva och definiera god ekonomisk hushållning.

Förslag till förändrad styrprocess
Här beskrivs förslaget till Region Gotlands politiska planerings- och uppföljningsprocess.
Planeringsprocess

Region Gotlands planeringsprocess innefattar att besluta om mål och fastställa drift-, investerings- och exploateringsbudget. Planeringsprocessen ger även regionfullmäktige möjlighet att ge en eller fler nämnder specifika uppdrag.
Omvärldsdag
Planeringsprocessen startar med en omvärldsdag senast i december månad. Under omvärldsdagen presenteras och diskuteras den omvärldsanalys som tagits fram av regionen.
Omvärldsdagen ger även en bild av Region Gotlands arbete i relation till målen i den regionala utvecklingsstrategin. Därmed knyts processen för årlig uppföljning av den regionala
utvecklingsstrategin ihop med den årliga planeringsprocessen.
Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier, tjänstepersoner från förvaltningarna.
Omvärldsanalys: Ett dokument som lyfter omvärldstrender på 7-10 års sikt samt
dess effekter på Gotland och Region Gotland som helhet.
Planeringskonferens
Under mars månad genomförs en planeringskonferens. Planeringskonferensen har till syfte
att lyfta Region Gotlands planeringsförutsättningar inför kommande verksamhetsår. Planeringsförutsättningar ska ge en gemensam bild av vad respektive nämnd behöver beakta i
verksamhetsplaneringen för kommande år.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier, tjänstepersoner från förvaltningarna.
Planeringsförutsättningar: Ett dokument som innehåller Gotlands demografiska
förutsättningar, hållbarhetsutmaningar, väsentliga slutsatser av omvärldsanalysen för
Region Gotland, ekonomiska förutsättningar inklusive investeringsbehov, uppföljningen av regionfullmäktiges prioriteringar samt mål, nämndens nulägeskarta samt
Region Gotlands arbetsgivarprinciper.

8 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi

Dialoger
Under april månad genomförs dialoger utifrån respektive nämnds mål- och budgetskrivelse samt nulägeskarta. Här finns utrymme för att lyfta särskilda frågor gällande exempelvis måluppfyllelse samt bidrag till prioriteringar.
Deltagare: Förtroendevalda som deltar vid budgetberedningen, nämndernas presidier samt tjänstepersoner från förvaltningarna.
Nämndens mål och budgetskrivelse: Ett kortfattat dokument som innehåller
nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta.
Nulägeskarta: Ett dokument i A3 format där nämndens uppdrag, nuläge och omvärldsspaning kort presenteras.
Budgetberedning
Under maj genomförs årets budgetberedning. Utkomsten är förslag till regionfullmäktige
gällande drift, investerings och exploateringsbudget, regionfullmäktiges mål för kommande
år samt eventuella uppdrag till en eller flera nämnder.
Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet, tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen.
Beslut om innehållet i Region Gotlands mål och budget
I juni beslutas om innehållet i Region Gotlands mål och budget.
Region Gotlands mål och budget: Är Region Gotlands mål och budgetdokument
för kommande år. I dokumentet ingår regionfullmäktiges prioriteringar, uppdrag, regionfullmäktiges mål samt drift, investerings och exploateringsbudget. Region Gotlands mål och budget ger förutsättningarna för nämnden/förvaltningen att arbeta
med verksamhetsplanen.
Verksamhetsplan: Är ett strategiskt dokument som omfattar en löpande femårsperiod. Innehåller aktiviteter på ett års sikt som är kopplade till Region Gotlands mål
och budget.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

Detaljbudget: Nämnden beslutar om budgetanslag fördelat på organisations- eller
verksamhetsnivå.
Budgetavstämning
I oktober genomförs en budgetavstämning. Omfattar endast centrala förändringar av budgeten. Eventuella justeringar görs av regionfullmäktiges drift- och investeringsbudget utifrån ny skatteprognos. Regionfullmäktige beslutar om slutlig finans-, balans-, resultatplan
samt ger förslag till fullmäktige om nästa års skattesats.
Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet samt tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen.

9 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi

Utöver de årliga moment som beskrivs är förslaget att en översyn av styrdokument bör
vara en del av planeringsprocessen, genom att man minst en gång per mandatperiod gör en
översyn av relevanta styrdokument och de mål som finns i dessa. Det kan lämpligen göras
efter ett val, och utgör då ett av underlagen i arbetet med att ta fram regionfullmäktiges prioriteringar.
Uppföljningsprocess

Region Gotlands uppföljningsprocess för mål och budget innefattar uppföljning av regionfullmäktiges prioriteringar, mål och budget. Uppföljningsprocessen innehåller även uppföljning av de uppdrag regionfullmäktige givit en eller flera nämnder samt uppföljning av den
regionala utvecklingsstrategins effektmål.
Då utredningen ”En god kommunal hushållning” (SOU 2021:75) föreslår förändringar i
vilka krav som ställs på uppföljning inom kommuner och regioner kan denna del av uppdraget inte slutföras när det gäller att föreslå förbättringar inom uppföljningsprocessen.
I de dialoger och workshops som genomförts inom uppdraget samt utifrån den kunskapsinhämtning som skett har det blivit tydligt att uppföljning är viktigt inte bara utifrån att veta
vart vi är och hur det går utan även utifrån tillitsfrågan. Genom en kontinuerlig uppföljning, både genom skriftliga rapporter och genom dialog, främjas tillit i styrningen.

Ärendenr RS 2020/1324 Datum 2022-04-22

En uppföljning som tillkommer i och med förslag på uppföljningsprocess är att den årliga
uppföljningen av läget på Gotland (baserat på den regionala utvecklingsstrategins effektmål) och av regionalt utvecklingsarbete (baserat på genomförandeprogrammen) också tas
tillvara som underlag i den koncerngemensamma uppföljningen.
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Gotlands regionala utvecklingsstrategi

Förvaltning

1.1

1. Inledning
Bakgrund

I projektdirektivet för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som antogs
av RS 2019-03-28 § 84 beslutades att koppling till Region Gotlands koncernstyrning och
övriga planer och program skulle ske. Bakgrunden var att regionstyrelsen redan 2016-12-14
beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att i samband med revideringen av RUS se över
den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell för Region Gotland. Arbetet bedrevs bland annat utifrån följande principer:
•
•
•
•
•

Utgå från Vision 2025.
Skilj på det externa och det interna uppdraget.
Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till samhällsutveckling.
Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas uppdrag att
bedriva en effektiv verksamhet.
Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden 20202023, har det på olika sätt framkommit önskemål om att förtydliga styrningen. Det upplevs
som att det finns för många och ibland motverkande styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också en styrmodell med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska
ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
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Förvaltning

1.2

Syfte

Styrningen och styrmodellen för Region Gotland ska i större utsträckning än idag vila på
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.
Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort med perspektiv, målområden, mål och indikatorer för koncernen och de långsiktiga övergripande målsättningarna om utveckling av
det gotländska samhället som beslutas i den regionala utvecklingsstrategin med tillhörande
program för samhandling ska tydliggöras.
1.3

Mål för uppdraget

1.4

Utgångspunkter för uppdraget

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den nya
styrmodellen ska bygga på tillit och tydlighet i styrningen genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut under verksamhetsåret
2023.
•
•
•
•
•

1.5

Att leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen.
Styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands hela uppdrag (det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala uppdraget)
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Styrmodellen ska bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen med en tydlig röd tråd
genom hela organisationen.
Uppdragets tidsram

Uppdragsstart: 2021-01-01
Uppdraget avslutas: 2022-04-30

2. Styrning och ledning

2.1 Beställare

Regiondirektör Peter Lindvall
2.2 Uppdragsledare

Uppdragsledare är Ulrika Jansson, ekonomidirektör
Uppdraget genomförs i samverkan med Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör. Arbetsgruppen består av koncerncontroller Caroline
Gränefjord (sammankallande), Anette Jansson, strateg regional utveckling samt Lisa Lindell
kvalitetstrateg.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

2.3 Intressenter

Regionstyrelsen, som enligt reglementet har ansvar för att leda och samordna förvaltningen
av regionens angelägenheter och ska leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens
verksamhet.
Samtliga nämnder, förvaltningar och helägda bolag
Koncernledningsgruppen samt strategiska nätverk inom Region Gotland
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3. Beskrivning och avgränsning

3.1 Genomförande

I begreppet styrmodell ingår flera begrepp och beskriver styrningen av Region Gotland. I
uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att få ett
genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som behöver utvecklas och förändras.
I översynen ingår därmed att utvärdera och föreslå förbättringar även av de processer som
ingår i styrningen exempelvis hur vi följer upp målen och hur vi arbetar med verksamhetsplaner i förhållande till nämndernas treåriga strategiska planer som skrivs till budgetberedningen. I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning lyder enligt följande. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.”
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
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•

Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och
ha positiva förväntningar
Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på
Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser, dvs. medledarskap
Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande
(men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar)
Stöd - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten
Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet
Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande
och respektera kritik

Arbetet med att förändra styrmodellen och styrkortet för Region Gotland ska utgå från att
vision och mål för den långsiktiga samhällsutvecklingen på Gotland finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin med tillhörande genomförandeprogram. Vad Region Gotland behöver åstadkomma för att bidra till den önskade samhällsutvecklingen, så som den
formuleras i den regionala utvecklingsstrategin, omhändertas i styrkortets mål. I uppdraget
ingår därmed att ta fram förslag till styrmodell där kopplingen mellan styrkortet och RUS
tydligt framgår.
Det ska också vara tydligt hur regionen ska kunna bedöma uppfyllnad av God ekonomisk
hushållning utifrån kommunallagens mening. I dagens styrkort är målen i målområde ekonomi liktydiga med regionens finansiella mål. I uppdraget ingår att se över om det är ett
ändamålsenligt sätt att arbeta med finansiella mål.
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3.2 Kopplingar till andra uppdrag, projekt samt avgränsningar

Uppdraget omfattar inte att ta fram nya mål för kommande mandatperiod. Den processen
påbörjas efter valet i september 2022.
Uppdraget omfattar inte att ta fram eller revidera värderingarna för Region Gotland.
Koppling finns till uppdraget att beskriva Region Gotlands ledningssystem. Synergieffekter
säkras genom regelbunden avstämning.

4. Rapportering och resultatöverlämning

4.1 Involvering av intressenter

Regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt gruppledare ska ges möjlighet att aktivt
delta i arbetet via särskilda arbetsmöten vid ett eller flera tillfällen beroende på hur arbetet
framskrider.
Koncernledningsgruppen samt regionens bolag ska involveras och ges möjlighet att lämna
synpunkter och delta i arbetet.
Region Gotlands strategiska nätverk är beredande organ till koncernledningsgruppen och
ska involveras i arbetet under året.
Uppdragsledaren rapporterar löpande till regiondirektören och vid behov även till koncernledningsgruppen.
Övriga tidpunkter för avstämningar är bl.a.
Budgetberedning 2021-05-03--05
Koncernledningsgruppen 2021-08-26
Budgetavstämning 2021-10-04 - 05
Regionstyrelsen våren 2022

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

5. Underskrift

Underskrift beställare

Underskrift uppdragsledare

210201, Peter Lindvall, regiondirektör

210201, Ulrika Jansson, ekonomidirektör
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22 april 2022

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Kraftiga kostnadsökningar för måltidsverksamheten
Förslag till beslut

•

Informationen mottages och regionstyrelseförvaltningen ombeds
återkomma med fördjupad beskrivning och uppdaterad information efter
delår 2.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett som
en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har avtal med
ökade från och med 9 februari med 10-40%. De flesta livsmedel påverkades av
kostnadsökningen. I februari beräknades kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca
3,1 miljoner kronor över budget, exklusive prisökningseffekter på externa
restauranger Regionstyrelsens arbetsutskott informerades 6 april om prisökningarna
Och regionstyrelseförvaltningen ombads att återkomma med fördjupad beskrivning
och uppdaterad information till budgetberedningen i maj 2022.
Från och med maj kommer ytterligare prisökningar att ske. Inkommen prisavisering
visar på en prisökning om 10% på volymvaror. Vid förra prisökningen var
prisökningen på volymvaror 8%.
Några exempel på prisökningar från maj månad är kycklingprodukter 28%, ägg och
äggprodukter 17%, matfett och olja 21%, köttprodukter 7% och mejeriprodukter 9%
prisökning. Detta är alltså prisökningar på de prisökningar som skedde i februari
månad.
Med prisökningar från februari och ytterligare prisberäkningar från maj beräknas den
totala kostnadsökningen landa på 5,1 miljoner kronor över årets budget.
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Region Gotland producerar varje vardag ca 11.000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som kräver att
meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer och recept är för
2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38 och planering för nästa
menyperiod, vecka 39 till och med vecka 10 år 2023, är påbörjad.
Vid planering för nästa menyperiod skulle vissa justeringar kunna genomföras för att
minska kostnaderna. Exempel på förändringar som skulle kunna göras är att byta ut
pastasorten lasagnette (29% prisökning) mot fussilipasta (3% prisökning), ersätta
vissa kycklingrätter (49% prisökning) med fläskrätter (0% prisökning),exkludera bär
(100% prisökning), ta bort hel lax från menyn samt justera kalla såser. Utan att få allt
för stor negativ effekt på kvalitet och variation skulle ett antal förändringar möjligtvis
kunna göras med positiv kostnadseffekt på 500 tkr.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att de offentliga måltiderna håller fortsatt god kvalitet
och levererar måltider enligt de nationella riktlinjerna. Vidare bedömer förvaltningen
att det är rimligt att tillsvidare arbeta utifrån planerad meny och recept, att följa
livsmedelskostnadsutvecklingen och att återkomma till regionstyrelsen efter delår 2.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
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Information – Förslag till nytt regelverk för ersättning till
Region Gotlands förtroendevalda
Förlag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Regelverk inklusive bilaga för ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda antas från och med 1 januari 2023
2. Nuvarande regelverk upphör samtidigt att gälla
3. Ramtillskott om 3,6 mnkr tillförs regionstyrelsen (för senare
fördelning)
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetavstämningen ta fram ett
förslag till fördelning mellan nämnderna av ramtillskottet.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick, tillsammans med arvodeskommittén den 22
oktober 2020, § 282, i uppdrag att utreda och se över hela Region Gotlands
system för ersättning och arvodering av de förtroendevalda och att komma
med förslag på system med tillhörande regelverk inför nästa mandatperiod, då
regelverkets nuvarande utformning som ett sammanhållande dokument inte är
ändamålsenlig och förenlig med kommunallagen.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med arvodeskommittén har därför
jobbat kontinuerligt med att ta fram förslag på nytt regelverk. Förslag till
regelverk med bilaga är nu färdigt för beredning i regionstyrelsen med slutligt
beslut i regionfullmäktige 20 juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör, tillsammans med arvodeskommittén,
bedömningen att föreslaget regelverk ger en ökad lagenlighet, förståelse för
och transparens i fråga om ersättning och arvodering till förtroendevalda.
Regelverket bedöms som i större utsträckning vara baserat på tillit än tidigare
regelverk och likaså mera beständigt över tid, något som har varit
målsättningen för arvodeskommitténs arbete.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv:
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk harmonierar med kommunallagens
bestämmelser i fråga om ersättning och arvodering av förtroendevalda.

Region Gotland
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2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk kommer innebära ökade kostnader för
den politiska beredningen, till följd av att regelverket tydligt separerar och
renodlar ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket enligt kommunallagen är
ett obligatorium, från den frivilliga arvoderingen av förtroendevalda samtidigt
som idag gällande arvodesnivåer, med sedvanlig uppräkning, behålls.
Hur stor den ökade kostnaden blir är idag svårt att svara på, då det beror på
hur många förtroendevalda som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst,
antal sammanträdestimmar och till viken kostnad, där maxtaket för ersättning
för förlorad arbetsinkomst föreslås ligga i nivå med för var tids gällande
skiktgräns. Skiktgränsen fastställs av regeringen före utgången av året före
beskattningsåret, varpå det i dagsläget endast är möjligt att räkna på 2022 års
skiktgräns.
Utifrån de beräkningar regionstyrelseförvaltningen tagit fram kan det röra sig
om ungefär 60% av de förtroendevalda som kan tänkas begära ersättning för
förlorad arbetsinkomst, till en maxkostnad av 273 kronor/timme (skiktgräns
för 2022, 540 700) vilket skulle ge en ökad kostnad om ca 3 561 tkr.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.

4. Jämställdhetsperspektiv

Könsfördelningen för Region Gotlands förtroendevalda uppgår enligt
undersökning från 2021 av SKR till 46% män och 54% kvinnor. I riket är
fördelningen 57% män och 43% kvinnor inom det kommunala området och
52% män respektive 48% kvinnor inom det regionala området.1
Föreslaget regelverk bedöms ha samma påverkan på alla förtroendevalda,
oavsett könstillhörighet.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk möjliggör för samhällsintresserade och
engagerade medborgare över hela Gotland att engagera sig i demokratin och
ges bättre förutsättningar för att ta sig an ett förtroendemannauppdrag inom
Region Gotland. Förutsättningarna förbättras då det kan komma att upplevas
som mera motiverande att avstå arbete och bege sig till ett sammanträde som
ligger långt ifrån arbetsplatsen när möjligheten till att få ersättning för förlorad
arbetsinkomst (inklusive restid) förenklas som en följd av det nya regelverket.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

1

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/vilkaarlokalpolitikernaigotlands
lan.59464.html
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1. Inledning
I kommunallagens 4 kap 12-15 §§ återfinns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Motiven till bestämmelserna är att underlätta rekrytering av förtroendevalda
och att inga medborgare av ekonomiska skäl ska behöva avstå från ett förtroendeuppdrag.
Det är regionfullmäktige som beslutar om grunderna för ersättningar till förtroendevalda.
Kommuner får själva utforma sina ersättningssystem, men ersättningarna ska vara skäliga.
Vad som avses med skälig ersättning anges inte närmare i lagstiftningen. Av förarbeten
framgår att skäligheten får bedömas utifrån lokala förutsättningar och att en skälig ersättning innefattar både en lägsta och en högsta nivå på ersättningen.
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I 12 § regleras bland annat att ”förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget”. Detta gäller
dock inte för förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller en betydande del av
heltid. Heltidsuppdrag ersätts regelmässigt med årsarvoden och kan, från ersättningssynpunkt men inte ur andra aspekter, jämföras med en vanlig anställning.
I 14 § regleras att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få:
1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget
2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget
3. pension
4. andra ekonomiska förmåner
I 15 § regleras att om fullmäktige beslutar om arvode ”ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.”
Principen om lika arvode för lika uppdrag medför att ersättningsformerna förlorad arbetsinkomst och arvode måste hållas isär.
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För förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid gäller dock inte principen om
lika arvode, utan här äger fullmäktige rätt att differentiera arvoden till förtroendevalda med
lika uppdrag.

2. Tillämpningsområde
2.1 Portalbestämmelse

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 4 kap. 2 § första stycket
kommunallagen samt revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i
den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund (förtroendevalda enligt
4 kap 1 § kommunallagen).
Även ledamöter som utses av regionfullmäktige att företräda Region Gotland i något sammanhang omfattas av dessa bestämmelser samt de av partierna utsedda gruppledarna.
2.2 Sammanträden och förrättningar

Följande sammanträden om förrättningar omfattas av bestämmelserna i detta reglemente;
Med sammanträde avses sammanträde med de organ som angetts i punkt 2.1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
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Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
5. Protokollsjustering, 1 timma. För digital justering betalas endast timarvode.
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland
den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits
av regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
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3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst

3.1 Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till kommunallagen förstås uppdrag omfattande 40 procent av ett heltidsuppdrag eller mer.
Om en förtroendevald har flera uppdrag i Region Gotland där vart och ett av uppdragen
understiger 40 procent men där summan av de olika uppdragen motsvarar 40 procent eller
mer, ska dessa förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsinkomst.
3.2 Generella villkor för ersättning

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs att den förtroendevalda har
förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde/förrättning som föranletts av uppdraget
och att sammanträde/förrättning finns upptagen i punkt 2.2.
3.3 Villkor för ersättning till timanställda

Den som har en timanställning har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om man
har avstått från att arbeta under ett inplanerat/schemalagt arbetspass för att i stället vara
med på sammanträde/förrättning i Region Gotland. Detsamma gäller om den enskilde på
morgonen har blivit uppringd och tillfrågad om att arbeta men då väljer att tacka nej till
detta. Den enskilde ska alltså ha gjort ett medvetet val att avstå från ett inplanerat eller erbjudet arbetspass för att i stället gå på sammanträde/förrättning.
Sådan ersättning förutsätter att den enskilde har lämnat in av Region Gotland framtagen
blankett på vilken arbetsinkomst per timme framgår och där den enskilde genom att underteckna förbinder sig att följa bestämmelsen i denna paragraf. Även arbetsgivaren ska underteckna blanketten.
3.4 Sammanträde/förrättning på ledig tid

Har den förtroendevalda ett sammanträde/en förrättning på ledig tid har man ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta innebär att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för att kunna delta i ett sammanträde/en förrättning inte har rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.5 Villkor för anställda som arbetar natt

För den som arbetar natt ersätter Region Gotland för förlorad arbetsinkomst som uppstår i
och med att förtroendevald måste avstå från att arbeta natt före eller efter förrättning i
Region Gotland. Detta förutsätter att den enskilde kan styrka schemalagd arbetstid för den
aktuella natten samt vid behov styrka faktiskt löneavdrag.
Överstiger tiden från det att nattarbetet skulle ha avslutats till dess förrättning påbörjas eller
det att förrättning avslutas till dess att nattarbetet skulle ha påbörjats 8 timmar, så gäller inte
denna bestämmelse.
3.6 Ersättning för faktisk sammanträdestid

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid/förrättningstid
samt för restid mellan bostad och förrättningsställe. Ersättning utgår däremot inte för tid
för inläsning av handlingar.
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För sammanträde i regionfullmäktige ersätts ledamöter och ersättare för förlorad arbetsförtjänst också för förberedande gruppmöte om maximalt 3 timmar per sammanträde, under
förutsättning att den förtroendevalda haft en reell förlorad arbetsinkomst under den tiden.
Ersättning betalas ut efter inlämnad begäran enligt p. 3.8–3.11.
3.7 Villkor för ersättning vid förkortat eller inställt sammanträde

Förtroendevald som har begärt ledigt för sammanträde/förrättning i Region Gotland och
där sammanträdet/förrättningen av något skäl ställs in utan att den förtroendevalda då har
möjlighet att ta tillbaka sin ledighetsansökan äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för den tid sammanträde/förrättning skulle ha ägt rum i enlighet med kallelse.
3.8 Begäran om ersättning

För att ersättning ska utbetalas krävs att den förtroendevalda för varje förrättning yrkar på
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
För att en begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara giltig ska begäran
lämnas in till Region Gotland senast 6 månader efter aktuellt sammanträde eller förrättning
för att utbetalning ska ske.
Undantag från denna regel kan prövas av regionstyrelsen under förutsättning att skriftlig
motivering lämnats om varför tidsgränsen inte har kunnat hållas.
Om det framkommer att den förtroendevalda har lämnat oriktiga uppgifter eller ej kan
styrka grunderna för begärda ersättningar, kan den förtroendevalda bli återbetalningsskyldig.
Den enskilde behöver inte vid varje enskild förrättning visa intyg från sin arbetsgivare som
styrker löneavdraget, men måste, om Region Gotland så begär, kunna uppvisa ett sådant
intyg i efterhand.
För timanställda gäller bestämmelser enligt punkt 3.3.
3.9 Krav på intyg

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes löneavdrag. Ett sådant intyg ska inlämnas vid ingången av varje år, om inkomsten förändras
samt vid byte av arbetsgivare. Region Gotland utfärdar särskild blankett för arbetsgivarens
intyg.
3.10 Villkor för egenföretagare

För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande men som driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst, utgår en schablonersättning/timme motsvarande sammanträdesarvodet i enlighet med Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
För ersättning grundad på en högre nivå krävs att den förtroendevalda lämnar särskilt underlag. Om man har begärt ersättning enligt schablonen, kan man inte i retroaktivt begära
högre ersättning.
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3.11 Maxbelopp för ersättning

Den ersättningsgrundande inkomsten kan under ett kalenderår högst uppgå till det belopp
som för respektive år motsvarar den av regeringen fastställda skiktgränsen, dvs. det belopp
som utgör gränsdragning för när statlig skatt ska betalas. Var tids gällande skiktgräns framgår av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

4. Ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner
4.1 Pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. De förtroendevaldas pensionsförmåner regleras i särskilt pensionsreglemente.
4.2 Semesterförmån

Förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent har rätt till semesterdagsersättning i enlighet med bestämmelserna i Allmänna Bestämmelser (AB)1.
Förtroendevald med en tjänstgöringsgrad som är mindre än 40 procent har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp som motsvarar sammanträdesarvode i enlighet med vad som anges i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda..

5. Arvoden

5.1 Nivåbestämning av arvoden

Alla arvoden nivåbestäms årligen enligt principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning.
5.2 Sammanträdesarvode

För sammanträde betalas dels grundarvode för inläsning och förberedelser, dels timarvode
som framgår av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Anteckningar:
1. Grundarvode betalas en gång per sammanträde. När ett sammanträde löper över flera
dagar utbetalas grundarvode en gång per dag.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet = heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt punkt 2.
5.3 Årsarvode

Årsarvode utgår till ordförandena och vice ordförandena i regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott, beredningar, revisionen och regionråd. Vissa ledamots- och ersättaruppdrag kan också arvoderas med fast årsarvode. Beslut om storlek på arvoden fattas av
regionfullmäktige och redovisas i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

1

Allmänna bestämmelser är det kollektivavtal som reglerar villkoren inom landsting och kommun och som sluts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetstagarorganisationerna.
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5.4 Årsarvode för uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Årsarvode från 40 procent och högre enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
inkluderar alla former av sammanträden/förrättningar i det egna politiska organet (nämnd,
arbetsutskott samt tillhörande beredningar och kommittéer).
De som omfattas av denna bestämmelse är således inte berättigade till några särskilda sammanträdesarvoden för arbete knutet till det egna politiska organet. Däremot utgår sammanträdesarvoden för sådana sammanträden/förrättningar som ligger utanför arbetet i det egna
politiska organet.
För de som har fast årsarvode understigande 40 procent av ett heltidsarvoderat uppdrag utgår sammanträdesarvode för alla sammanträden/förrättningar.
5.5 Arvoden till regionråd

Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Regionråd har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, barntillsynskostnader eller
annat rörligt arvode så som sammanträdesarvode eller grundarvode eller andra ekonomiska
förmåner i enlighet med 4 kap. 17 § KL.
Regionråd med lägre tjänstgöringsgrad än 100% äger dock rätten att uppbära annat fast arvode, t.ex. som ordförande i nämnd eller liknande, under förutsättning att den sammanlagda arvoderingen aldrig överstiger maxbeloppet enligt p. 5.7 nedan.
Regionråd äger också rätt till resekostnadsersättning och traktamente i enlighet med p. 6.1
nedan.
5.6 Förändringar för regionråd i samband med val

Regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut. För regionråd som efter val får
förändrad tjänstgöringsgrad gäller följande;
1. när tjänstgöringsgraden ökar erhåller regionrådet den nya, högre ersättningen från den 15
oktober, vid mandatperiodens start.
2. när tjänstgöringsgraden minskar erhåller regionrådet samma ersättning som före valet
hela året ut, för att därefter vid årsskiftet erhålla den nya, lägre ersättningen.
5.7 Maxbelopp för utbetalat arvode per kalendermånad

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Summan av arvoden (fasta och sammanträdesarvoden) till icke heltidsarvoderad förtroendevald (under 100 procent) kan under en kalendermånad utgå med som mest 90 % av regionstyrelsens ordförandes månadsarvode.
5.8 Arvoden för tillfälliga beredningar

Fasta arvoden till ordförande och vice ordförande i tillfälliga beredningar som tillsätts av
fullmäktige eller styrelsen ska utgå med särskilt belopp som fastställs av regionstyrelsen.
5.9 Maxbelopp för heldagsarvode

Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden/förrättningar har inte
rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än ett heldagsarvode.
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5.10 Begäran om arvode eller kostnadsersättning för resa eller andra utlägg

För att en begäran om arvode eller kostnadsersättning för resa eller andra utlägg där arvode
eller ersättning inte har utbetalats i gängse ordning ska begäran lämnas in till Region Gotland senast 6 månader efter aktuellt sammanträde eller förrättning för att utbetalning ska
ske.
Undantag från denna regel kan prövas av regionstyrelsen under förutsättning att skriftlig
motivering lämnats om varför tidsgränsen inte har kunnat hållas.
Om det framkommer att den förtroendevalda har lämnat oriktiga uppgifter eller ej kan
styrka grunderna för begärda ersättningar, kan den förtroendevalda bli återbetalningsskyldig.

6. Rese- och traktamentsersättning

6.1 Resekostnadsersättning och traktamente

För förtroendevald som fullgör uppdrag i Region Gotland utgår resekostnadsersättning och
traktamente enligt samma regler som för Region Gotlands medarbetare.
Resekostnadsersättning utgår för resa mellan den förtroendevaldes folkbokföringsadress
och sammanträdes-/förrättningsstället.
6.2 Restidsersättning

Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Restidsersättning utgår för resa mellan den förtroendevaldes folkbokföringsadress och
sammanträdes-/förrättningsstället.
Bestämmelser om restidsersättning gäller inte de förtroendevalda som begär ersättning för
förlorad arbetsinkomst och restid enligt punkt 3.6-3.11.
6.3 Schablonersättning för regionråd

Regionråd är berättigade bilersättning varje månad motsvarande en beräknad körsträcka av
240 km för regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad, för övriga regionråd i proportion till
beslutad tjänstgöringsgrad.

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.4 Regler för förtroendevald med funktionsnedsättning

Förtroendevalda med funktionsnedsättning har rätt till styrkt ersättning för resekostnader
som på grund av funktionsnedsättningen uppkommer när de fullgör uppdrag för Region
Gotland.
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller på betydande
del av heltid.

7. Ersättning för barntillsynskostnader
7.1 Villkor för ersättning

Förtroendevald som på grund av sammanträde/förrättning haft styrkta kostnader för tillsyn
av barn under 12 år får ersättning/timme motsvarande sammanträdesarvodet. Påbörjad
timme räknas som hel timme. Särskild prövning ska kunna göras i det enskilda fallet vad
gäller barn 12 år och äldre.
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Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den förtroendevaldas
hushåll och inte heller för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen eller uppbär
vårdnadsbidrag.

8. Övriga bestämmelser

Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som gäller för anställda i Region Gotland.
8.1 Rätt till ledighet motsvarande semester

Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
8.2 Villkor för sjukfrånvaro

För förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent tillämpas bestämmelserna i AB vid frånvaro på grund av sjukdom. Sådan förtroendevald, som på grund
av sjukdom är helt förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska anmäla detta till Region Gotland.
För förtroendevald med en tjänstgöringsgrad som är mindre än 40 procent utgår oavkortat
arvode de första 30 dagarna vid varje sjukdomsfall. Därefter utgår inget ytterligare arvode.
Det ankommer på den enskilde att anmäla sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar.
Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes längre bortavaro, under längre tid än en månad, i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
8.3 Rätt till föräldraledighet

Förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent har rätt till föräldraledighet i enlighet med bestämmelserna i AB.
8.4 Tillfälliga uppdrag för annan huvudman

För tillfälliga politiska heltidsuppdrag hos annan huvudman än Region Gotland beviljas ledighet under högst 6 månader. Möjlighet att få denna tid förlängd finns genom beslut i regionstyrelsen. Under ledighet utgår varken arvode eller ersättning från Region Gotland.

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

8.5 Rätt till ledighet för annan tjänstgöring

Den som uppbär fasta arvoden och som blir inkallad av Försvarsmakten eller Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap till övningar eller annan tjänstgöring har rätt till ledighet
för detta. Under ledighet utgår varken arvode eller ersättning från Region Gotland.
8.6 Ansökan om annan ledighet

Om en förtroendevald ansöker om annan ledighet än den som framgår av p. 8.1- 8.5 är det
regionstyrelsen som ska besluta om ledigheten kan beviljas och om vilka förmåner som ska
utgå.

9. Tolkning och tillämpning av regelverk
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Region Gotland

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2023

Arvodesbelopp för förtroendevalda

2023 års belopp uträknade utifrån riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:
Månad
År
Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

68 400

Övriga regionråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

61 560

820 800
(2019-11-01)
738 720

Regionstyrelsens ordförandes månadsarvode ska vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode ska vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice
ordförande erhåller 10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och
med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
Regionråd
100 %

1:e vice ordf.
Regionråd 50 %

2:e vice ordf.
Regionråd 75 %

Regionstyrelsen

820 800

369 360

554 040

Årsarvode för 80 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Hälso- och sjukvårdsnämnden

590 976

59 976

59 976

Socialnämnden

590 976

59 976

59 976

Årsarvode för 60 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Barn- och utbildningsnämnden

443 232

44 323

44 323

Tekniska nämnden

443 232

44 323

44 323

Miljö- och byggnämnd

443 232

44 323

44 323

Årsarvode för 50 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

369 360

36 936

36 936
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Årsarvode för 20 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Socialnämndens individutskott

147 744

14 774

14 774

För beredskapstjänstgöring betalas tilllägg med

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.

Regionfullmäktige

73 872

14 774 (20%)

14 774 (20%)

Regionens revisorer

73 872

7 387

Överförmyndarnämnden

73 872

7 387

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
18 468

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Miljörådet

18 468

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

18 468

Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av Regionråd)

18 468

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
10 342

1:e vice ordf.
15 %

2:e vice ordf.

Valnämnden

10 342

1 551

Årsarvode för ordförandens tjänstgöring betalas med dubbelt grundarvode samt dubblerat timarvode i:
Patientnämnden

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer, samarbetsorgan m.m.

Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)

59 098
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20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på
100 %)

147 744

8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller
inte regionråd på 100 %)

59 098

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”
5% till ledamot som är gruppledare i regionfullmäktige.

36 936

Sammanträdesarvoden

Grundarvode betalas med 659 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 61 560 kronor = 658,69 kronor).
Timarvode betalas med 222 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x månadsarvode för Övriga regionråd, 61 560 kronor, = 221,616 kronor)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Maxbelopp för ersättning av förlorad arbetsinkomst utifrån fastställd skiktgräns

Av regeringen fastställd skiktgräns för år 2023 är xxx xxx kronor, vilket ger ett maxbelopp
om xxx kronor/timme.

Kommenterad [LE1]: Skiktgränsen fastställs av regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. 65 kap 5§ inkomstskattelagen (IL)

Schablonersättning av förlorad arbetsinkomst för egenföretagare

Motsvarar vid var tids gällande sammanträdesarvode.
Reseersättning

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Reseersättning betalas med 3,17 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 222 kronor, vilket ger formeln 222./. 70 =
3,17 kr per kilometer.)
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Styr- och planeringsförutsättningar 2023-2025
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2023-2025. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ekonomiska prognoser, befolkningsprognosen och antaganden en bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1
1.1

Ekonomiska förutsättningar
Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen enligt vårpropositionen 2022

Regeringen bedömer att svensk ekonomi har klarat sig väl genom pandemin även om tillväxten
bromsade in mot slutet av 2021 och i början av 2022. Effekterna av Rysslands invasion av
Ukraina antas få en dämpande effekt på global och svensk tillväxt, men återhämtningen i den
svenska ekonomin fortgår och regeringen bedömer att konjunkturläget i Sverige kommer bli i
det närmaste balanserat 2022 och 2023.
Sysselsättningen väntas dock fortsätta öka innevarande och nästa år. Andelen arbetslösa antas
minska till 7 procent 2023 och sedan förbli stabil de kommande prognosåren på ungefär samma
nivå som före pandemiutbrottet (6,8 procent 2019).
Inflationen förväntas bli riktigt hög i år, men faller sedan tillbaka. Löneökningstakten bedöms
bli marginellt lägre 2022 än 2021 men från 2023 och framåt antas en högre löneökningstakt på
3,1 procent årligen.
Regeringen betonar att osäkerheten i prognosen är stor och beror på Rysslands invasion av
Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Även hur
pandemin utvecklas och det faktum att flera centralbanker kan tvingas höja räntan snabbare än
väntat är andra osäkerhetsfaktorer som kan påverka den ekonomiska utvecklingen.

BNP1
Arbetade timmar1
Arbetslöshet2
BNP-gap3
Timlöner4
KPIF, årsgenomsnitt
Prisbasbelopp, tkr
Finansiellt sparande i off. sektor5
Konsoliderad bruttoskuld5

2021

2022

2023

2024

2025

4,8
2,3
8,8
-0,9
2,7
2,4
47,6
-0,2
36,7

3,1
2,3
7,6
0,3
2,6
4,6
48,3
-0,4
33,5

1,6
1,5
7,0
0,3
3,1
1,8
50,9
0,5
30,7

1,6
0,3
7,0
0,0
3,1
2,0
52,1
0,9
28,9

1,7
0,6
7,0
0,0
3,1
2,0
53,5
1,5
26,4

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Tabell 1: Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen. Procentuell förändring om inte annat anges,
prognos 2022–2025. Fotnot 1-5 - Källa: 2022 års vårproposition.

1
2
3
4
5

Kalenderkorrigerade.
Procent av arbetskraften.
Procent av potentiell BNP.
Konjunkturlönestatistiken.
Procentandel av BNP.
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Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagsprognosen i regeringens vårproposition visar en ökning med totalt 22,5 procent
under perioden 2021–2025. Det innebär ett skatteunderlag som är drygt en procentenhet större
2025 än enligt SKR:s bedömning från februari. Det är i huvudsak åren 2023 och 2025 som regeringen räknar med högre skatteunderlagstillväxt än SKR. Båda åren förklaras skillnaden av att
regeringen förutser större ökning av lönesumman än SKR. År 2023 handlar det om en högre
löneökningstakt som delvis motverkas av färre arbetade timmar medan det år 2025 framförallt
är arbetade timmar som bidrar mer.

Regeringen, april
SKR, februari

2021

2022

2023

2024

2025

2021-2025

5,0
5,0

4,2
4,2

4,5
3,9

3,4
3,3

3,5
3,3

22,5
21,2

Tabell 2: Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL

1.2

Förslag enligt vårändringsbudgeten som berör kommuner och regioner 2022

(sammanställning gjord av SKR)

Inga skarpa förslag finns om förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Förändringar i riktade statsbidrag enligt nedan:


Flyktingmottagande: Migrationsverkets anslag för bland annat ersättningar till kommuner
och regioner samt boenden ökas med 9,8 mdkr 2022.



Flyktingmottagande: Regeringen föreslår att 500 mnkr avsätts för ett tillfälligt statsbidrag till
kommuner år 2022. Statsbidraget avser ökade kostnader som inte har kunnat förutses när
många kommuner ställer om delar av sin verksamhet för att hantera att personer från
Ukraina som söker skydd i Sverige bor i kommunen.



Krisberedskap: Kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
behöver utvecklas och stärkas. Anslaget föreslås ökas med 100 mnkr varav 80 mnkr avsätts
för kommunerna och 20 mnkr för regionerna. Region Gotland får preliminärt 0,9 mnkr.



Skydd av civilbefolkningen: Upprustning av befintliga stora befolkningsskyddsrum och för
ljudsändare i utomhusvarningssystem. Anslaget föreslås öka med 91 mnkr.



Hälso- och sjukvård: För att öka kapaciteten i vården genom att bl.a. anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och utöka antalet vårdplatser inklusive intensivvårdsplatser, tillförs medel om 500 mnkr. Region Gotland får preliminärt 2,9 mnkr.



Vaccination: Regeringen har inom ramen för tidigare överenskommelse med SKR, avsatt 1,2
mdkr som avser kostnader för en fjärde vaccinationsdos mot covid19.



Kompensation för riskskatt: Kommuninvest måste betala riskskattunder 2022 vilket medför
att kommuner och regioner får ökade finansieringskostnader. För att kompensera för detta
föreslås att kommuner och regioner tilldelas 300 mnkr 2022.
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Vuxenutbildning: Statligt stöd till vuxenutbildning minskas med 300 mnkr från drygt 5,4
mdkr till drygt 5,1 mdkr, för 2022.

Då dessa är riktade statsbidrag är det varje nämnds ansvar att informera sig om hur dessa medel
tilldelas och vilka villkor som gäller. Som bilaga finns SKR:s lista på statsbidrag till kommuner
och regioner.

1.3

Riktade statsbidrag Region Gotland 2021

De riktade statsbidragen har ökat betydligt i storlek de senaste två åren. De riktade statsbidragen
kan ofta vara av tillfällig karaktär vilket försvårar planeringsförutsättningarna. De riktade statsbidragen motsvaras också ofta av kostnader för att uppfylla intentionerna med statsbidragen.
Varje nämnd ansvarar för att hålla sig informerad om de riktade statsbidragen som gäller nämndens verksamhet, vilka villkor som gäller för respektive bidrag samt att ansöka om statsbidragen. Vidare gäller att nämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet när statsbidraget upphör.
Skolverket

KulturSocial- Kammar- Läkemedels- MigrationsArbetsrådet styrelsen kollegiet
förmånen verket
förmedlingen

Övriga
statsbidrag

Totalt

Politikerorganisation

0

0

0

0

0

120

0

0

120

Miljö o byggnämnd

0

0

0

628

0

0

349

2 666

3 643

Teknisk nämnd

0

0

1 382

0

0

816

649

12 700

15 547

Räddningstjänst

0

0

0

0

0

0

234

197

431

Barn o utbildningsnämnd

59 525

286

200

0

0

5 924

3 470

12 535

81 940

Gymn o vuxenutbildn nämnd

31 739

0

2 861

0

0

4 915

23 754

19 729

82 999

Socialnämnd

0

0

18 465

0

0

5 016

1 273

38 520

63 273

Hälso o sjukvårdsnämnd

0

0

61 178

171 469

205 532

2 470

443

17 868

458 960

Regionstyrelseförvaltning

0

35 671

2 857

3 226

0

653

1 235

29 532

73 173

91 264

35 957

86 942

175 323

205 532

19 914

31 407 133 746

780 086

Totalt

Tabell 3: Riktade statsbidrag Region Gotland 2021

1.4

SKR:s bedömning i februari 2022 av budgetförutsättningar för åren 2022-2025

I SKR:s senaste prognos av den samhällsekonomiska utvecklingen så bedömdes BNP-nivån
vara återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt hade inflationen stigit till höga nivåer i främst USA, där den var 7,5 procent i januari 2022. I Sverige ansågs det inte
vara något större problem med inflationen om energipriserna räknades bort.

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som
arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka långsamt. Efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även ett starkt 2023 så väntas arbetsmarknaden normaliseras och nå konjunkturell balans. Skatteunderlaget ökade 5,0 procent 2021 och prognostiseras öka med 4,2 procent
2022 och 3,9 procent 2023 vilket är högre än genomsnittet de senaste tio åren. En starkt ökande
lönesumma är den viktigaste förklaringen. Under 2024-2025 väntas skatteunderlaget öka med
3,3 procent per år.
Effekten för regionen av SKR:s skatteprognos från februari visas nedan i tabellen Skatteintäkter
och generella bidrag 2022-2025 samt i plankalkylen.
SKR publicerar en ny skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och
LSS den 28 april. Den nya prognosen kommer att presenteras på budgetberedningen.
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Disponering av resultatutjämningsreserven

Region Gotland har vid fyra tillfällen reserverat medel till resultatutjämningsreserv (RUR); 2013,
2017, 2020 och 2021. Totalt finns 178 mnkr i resultatutjämningsreserven. Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Enligt regionens riktlinjer är det möjligt att använda reserven om utvecklingen av
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen
de senaste tio åren. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
SKR:s prognos från februari visar att det skulle vara möjligt för 2023-2025 enligt tabellen nedan.
2022

2023

2024

2025

Snitt 10 år

4,1

4,2

4,2

4,2

Årlig ökning

4,7

3,5

3,3

3,3

Differens

0,5

-0,7

-0,9

-0,8

Tabell 4: Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i procent per
år. Källa: Skatteverket och SKR.

1.6

Region Gotlands skatteintäkter och generella bidrag 2022-2025

I tabellen nedan redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2022-2025 för Region Gotland
(enligt prognos i februari 2022)
Egna skatteintäkter (33,60 procent)

2022

2023

2024

2025

4 380

4 528

4 692

4 855

0

0

0

4 528

4 692

4 855

Befolkningsutveckling
Summa

4 380

Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning

866

908

938

969

Kostnadsutjämning

-174

-175

-176

-176

80

81

81

81

Reglering

168

123

126

110

Summa

940

937

969

984

Inkomstutjämning

419

447

459

476

Kostnadsutjämning

141

148

152

158

Strukturbidrag

87

88

89

89

Reglering

40

16

15

8

687

699

715

731

-1

-1

-1

-1

200

222

222

222

6 206

6 385

6 597

6 791

Strukturbidrag

Region

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Summa

LSS
Fastighetsavgift
Totalt

Tabell 5: Skatteintäkter och generella bidrag 2022-2025 (mnkr)

7 (77)

Region Gotland

1.7

Beredningsunderlag

Plankalkyl för Region Gotland 2023-2025

I plankalkylen för 2023-2025 har skatteintäkter och generella statsbidrag reviderats baserat på
senaste skatteprognos från SKR i februari 2022. Finansförvaltningens budget har justerats efter
nya förutsättningar för pensioner, finansiella intäkter och kostnader. Nämndernas budget är enligt regionfullmäktiges beslut i november 2021. Avskrivningar 2022-2024 har justerats enligt ny
prognos.

Budget
2022

Kalkyl
2023

Kalkyl
2024

Kalkyl
2025

-5 616

-5 828

-5 981

-6 208

-5 818

-5 891

-5 972

-6 062

55

107

107

kapitalkostnader

290

308

314

320

finansförvaltningen

-88

-160

-150

-153

-40

-80

-120

-100

-200

-300

-290

-308

-314

-320

-5 906

-6 136

-6 295

-6 528

3 Skatteintäkter

4 332

4 528

4 692

4 855

4 Bidragsinkomster

1 726

1 857

1 905

1 936

kommun

896

937

969

984

landsting

660

699

715

731

övriga statsbidrag

170

221

221

221

10

10

10

10

-40

-60

-41

-55

122

199

271

218

1 Verksamhetens nettokostnader
före avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering

prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

därav

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
(förändring av eget kapital)

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Tabell 6: Plankalkyl 2023- 2025, baserad på skatteprognos februari 2022 och ny beräkning av finansförvaltningens budget, löpande priser (mnkr). Budget 2022 enligt regionfullmäktiges beslut i november 2021.
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Befolkning, skatteintäkter och tillväxt

Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till ca 0,5 procent per år de närmaste åren enligt SCB:s befolkningsprognos. Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner 2032. Gotland
passerade 61 000 invånare 2021 och i den senaste befolkningsprognosen beräknas den årliga ökningen till 550 personer motsvarande ca 0,9 procent per år och innebär att Gotland nu förväntas ha en snabbare befolkningsökning än riket vilket får en positiv påverkan på skatteintäkter
och statsbidrag.
För 2020 uppgår BRP för riket preliminärt till 481 000 kr per invånare (2019: 491 000 kr per invånare). BRP per invånare för Gotland uppgår preliminärt år 2020 till 75 procent av genomsnittet för riket (2019: 74 procent av genomsnittet för riket). Endast tre län ligger på över 100 procent av genomsnittet, Stockholm, Norrbotten och Västra Götaland. För 2020 beräknas BRP för
riket minska med preliminärt 2,9 procent på grund av pandemin. Gotlands BRP minskar med
preliminärt 1,2 procent. År 2019 ökade Gotlands BRP med 3,1 procent medan BRP för riket
ökade med 2,0 procent.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster i
kommunen och således till största delen beror på personalkostnadernas utveckling är det rimligt
anta att BRP per invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2021 uppgick skattekraften för Gotland till 86 procent av medelskattekraften för riket, en
minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. 91 (av 290) kommuner har lägre
skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland uppgår till 195 tkr. I riket varierar skattekraften mellan 167 tkr och 413 tkr. Medelskattekraften för riket uppgår till 225 tkr.
Skatteintäkten är beroende på antal invånare, skattekraft och BRP per invånare samt skattesatsen. Påverkan på någon av dessa faktorer ökar eller minskar skatteintäkten. Störst påverkan har
antal invånare och skattesats.
1.10 Utdebitering

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till
regioner. Den totala skattesatsen för Region Gotland uppgår för år 2022 till 33,60 procent
(=procent av skatteunderlaget). Skattesatsen har legat på samma nivå sedan 2015.
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Den totala kommunala skattesatsen 2022 varierar mellan kommunerna inom intervallet 28,9835,15 procent. År 2022 har 124 (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland och
fyra har samma. Om skattesatsen höjs med 1,00 procentenheter (till 34,60) ökar skatteintäkterna
med cirka 128 mnkr för Gotland. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Sverige 2021
är 32,24 procent, det är 0,03 procentenheter eller 3 öre lägre än förra året. Utdebiteringen för
Gotland är 1,36 procentenheter högre än genomsnittet i riket.
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Utgångsläge för Region Gotland
Bokslut 2021

Det ekonomiska resultatet 2021 var 216 mnkr vilket var ett historiskt högt resultat. Nämnderna
hade ett sammanlagt resultat på +54 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken till det positiva resultatet var en stark utveckling av skatteintäkterna, en stor ökning av både generella och
riktade statsbidrag samt ett positivt finansnetto eftersom pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde.
Resultatet efter balanskravsjusteringar landade på 125 mnkr och en reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) gjordes med 63,2 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår nu till maximala
178,6 mnkr. För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av
rikets skatteunderlag är lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren samt att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt.
Den totala låneskulden uppgick vid årsskiftet till 390 mnkr. 185 mnkr amorterades under 2021.
Under senaste femårsperioden har låneskulden minskats med 275 mnkr. Det har varit möjligt
genom inkomster från fastighetsförsäljningar och bra resultatnivåer. Genomsnittsräntan på hela
låneportföljen uppgick till 1,5 procent vid årsskiftet 2021/2022. Likviditeten är fortsatt god tack
vare höga statsbidrag och fastighetsförsäljningar. Om inte investeringsnivån ökar mer än planerat innebär den förbättrade likviditeten att investeringar under de närmaste 2 åren troligen kommer att kunna finansieras med egna medel. Investeringsvolymen 2021 var måttlig, 424 mnkr
(388 mnkr 2020). Det motsvarar 7,1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Andelen har
minskat de senaste 2 åren i takt med att investeringsutfallet blivit lägre. Kommunsektorns genomsnittliga investeringsvolym har de senaste åren legat på 13 %. De senaste åren har cirka 50
% av investeringsbudgeten genomförts. Troligen är ambitionsnivån för både ny- och reinvesteringar högre än vad de faktiska resurserna medger.
Det starka resultatet har bidragit till att den ekonomiska ställningen har stärkts. Ett positivt resultat är en förutsättning för att regionen ska ha en stabil ekonomi framåt. Regionens resultat
måste långsiktigt basera sig främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom de budgetramar
som beslutats och att det finns ett överskott för att finansiera framtida satsningar. Nämndernas
samlade överskott 2021 beror bland annat på tillfälliga tilläggsanslag och stora riktade statsbidrag. Det finns en oro för ett underliggande underskott som kommer att behöva hanteras då
verksamheten förhoppningsvis blir mer ”normal” efter pandemin.
Rev. budget
2021

Bokslut
2021

Prognos
Delår 2

Prognos
delår 1

4 143

4 610

4 394

4 214

-9 535

-10 105

-9 581

-9 675

-300

-303

-297

-295

-5 692

-5 798

- 5 665

-5 756

Skatteintäkter

4 046

4 191

4 156

4 131

Generella statsbidrag och utjämning

1 724

1 762

1 715

1 715

Verksamhetens resultat

78

155

206

90

Finansiella intäkter

15

85

63

31

Finansiella kostnader

-34

-24

-23

-25

Årets resultat

59

216

246

96

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
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Verksamhetens nettokostnader

Tabell 7: Resultaträkning 2021 (mnkr)
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Bokslut 2021

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

22

8

-11

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

-11
-6

-28
-5

-47
-1

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-11
5

-28
5

-13
1

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

39
14
54

20
0
-10

0
0
-71

Regionstyrelse

Tabell 8: Budgetavvikelse nämnderna 2021 netto (mnkr)

2.2

Bedömning av budgetåret 2022 (delår1)

Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 122 mnkr. Tilläggsanslag på totalt 5,3 mnkr har
beviljats av regionstyrelsen under året vilket innebär att budgeten i april 2022 är 116,6 mnkr.
Totalt prognostiseras ett resultat på 226 mnkr. Det är framförallt skatteintäkter som ser ut att bli
högre än vad som var känt vid budgetbeslutet. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas gå mycket snabbare än vad man tidigare trott. Rysslands invasion av Ukraina har medfört
en viss ekonomisk oro, framförallt på de finansiella marknaderna, vilket får resultatpåverkan genom ett lägre värde på pensionsmedelsplaceringarna. Den förväntade flyktingvågen samt de
höga priserna på el, drivmedel och livsmedel medför också en oro för hur kostnaderna kommer
att utvecklas. Inflationen medför även prisökningar på olika tjänster som exempelvis transporter
och byggentreprenader. Bristen på arbetskraft riskerar också att driva upp personalkostnaderna
främst inom vård- och omsorg.
Prognosen på 226 mnkr motsvarar 3,8 procent av nettokostnaderna. Det finansiella målet är 2
procent och ser därmed ut att uppnås.
Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 43 mnkr. Fyra av sju nämnder, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det största underskottet har
tekniska nämnden, -22 mnkr. Underskottet finns främst inom kollektivtrafiken. Miljö- och
byggnämnden är den nämnd med störst procentuellt underskott, 9,4 procent. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till stor del på att det är fler barn i verksamheten än vad som
budgeterats. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget eller överskott.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till 686 mnkr.
Det är troligt att den faktiska nivån blir lägre. Den totala budgeten uppgår till 1 287 mnkr. Det
är viktigt att fortsätta arbetet med att se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är
en investeringsnivå som överstiger regionens möjlighet att genomföra.
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En fördjupning av aktuellt ekonomiskt läge finns i delårsrapport 2022:1.
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3 Ekonomisk utveckling samt planeringsprocess
Den svenska ekonomin har återhämtat sig snabbt efter den kraftiga nedgången 2020. Minskad
smittspridning, hög vaccinationsgrad och avslutade restriktioner stärker konjunkturen såväl i
Sverige som globalt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer i februari 2022 att ökningstakten för skatteunderlaget kommer att bli högre än genomsnittet de senaste tio åren 2022.
Att tjänste- och varukonsumtion fortsätter att normaliseras efter pandemin kommer att leda till
att arbetsmarknaden också återhämtar sig.
En viktig faktor för ökningen av skatteintäkter och generella bidrag är befolkningsutvecklingen.
För Gotlands del ser befolkningsprognosen mycket positiv ut. Befolkningen ökar varje år
framåt. Enligt den senaste prognosen från februari 2022 kommer Gotlands befolkning öka till
drygt 66 000 invånare 2031.
Tack vare den starka återhämtningen av svensk ekonomi samt en gynnsam befolkningsutveckling ser resultatnivåerna goda ut för planperioden. För Region Gotland innebär det att skatteintäkterna kommer att bli högre jämfört med den prognos som låg till grund för budgeten 2022
och planen för 2023 och 2024.
På kostnadssidan innebär dock den demografiska utvecklingen med framförallt fler äldre att resurser behöver omfördelas till vård och omsorg. Detta sker i första hand genom resursfördelningsmodellerna. I regionfullmäktiges beslut om budget för åren 2022-2024 ligger ett effektiviseringskrav på nämnderna på sammanlagt 150 mnkr för de tre åren. 43 mnkr ska genomföras
2022, medan ytterligare 107 mnkr ska genomföras 2023-2024. Det finns ännu inga beslut tagna
om vilka verksamhetsområden som ska genomföra effektiviseringen 2023-2024.
3.1

Planeringsprocess inför budgetberedningen

Regionens omvärldsdag och dialogmöten är delar i planeringsprocessen. På omvärldsdagen ges
olika aktuella inspel, det kan vara trender eller mer särskilda förutsättningar för regionen. Vid ett
första koncernmöte i mars får nämnder och förvaltningar en bild av de övergripande förutsättningarna för regionen framåt, främst avseende ekonomi och befolkning. Vid dialogmötena får
nämnderna och regionledningen en möjlighet att ha en djupare diskussion om nämndens och
förvaltningens förutsättningar framåt.
Omvärldsdagen 2022 innehöll en fördjupad omvärldsspaning för Region Gotland utifrån identifierade övergripande drivkrafter i omvärlden med särskilt fokus på hållbarhet. Under ledning av
Kairos Future diskuterades identifierade utmaningar och olika scenarier som tagits fram.
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För att ytterligare utveckla det fortsatta arbetet med omvärldsanalys i relation till ny styrmodell
och den regionala utvecklingsstrategin för Gotland innehöll dagen också konkreta tips och inspiration från Uppsala och Helsingborg.
Utifrån dialogmötena mellan regionledningen och alla nämnder/förvaltningar kan sammanfattningsvis konstateras att det finns stora behov av resurstillskott i nämnderna framförallt inom
samhällsbyggnadsområdet. Men även övriga nämnder redovisar behov av stora resurstillskott.
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som nämnderna står inför. Det pågår
också olika utredningar om nya uppdrag till kommuner och regioner som kräver resurser.
3.2

Budget 2023 och plan 2024-2025

En ny plankalkyl har tagits fram utifrån SKR:s prognos för skatteunderlaget i februari 2022 samt
uppdaterade pensionsprognoser. Det kalkylerade resultatet 2023 är 199 mnkr under förutsättning att effektiviseringar på 55 mnkr genomförs. För 2024 är resultatet 271 mnkr och för 2025,
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218 mnkr. Totalt är effektiviseringar på 107 mnkr inräknade i kalkylen. Om effektiviseringsbeloppet sätts till noll blir resultatet 2023, 144 mnkr, 2024, 164 mnkr och 2025, 111 mnkr.
Ett nytt pensionsavtal för kommuner och regioner börjar gälla från och med 2023. AKAP-KR
innebär att premienivåerna höjs med 1,5 procentenheter och innebär att pensionskostnaderna
kommer att öka. AKAP-KR får effekter på både kostnader och likviditet. En ny pensionsprognos är framtagen av regionens pensionsadministratör Skandia och baseras på AKAP-KR. Den
nya pensionsprognosen innebär ökade kostnader med 94 mnkr motsvarande 22 procent för år
2023. Den främsta förklaringen är det nya avtalet men även ändrade basbelopp påverkar kostnadsökningen.
En ny plankalkyl kommer att tas fram när SKR presenterar en ny skatteprognos den 28 april.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 om ett treårigt effektiviseringsprogram som omfattade totalt 200 mnkr. 2020 genomfördes effektiviseringar på 60 mnkr och för 2021, 55 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. Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att driva på, koordinera, samordna, följa
och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika suboptimeringar och
hitta samordningsvinster.
Programmet omfattade från start sju projekt med egna direktiv och planer:
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Strategisk hållbar bemanning
- Sänkning av inköpskostnader
- Sänkning av IT-kostnader
- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Utredning framtidens skolorganisation
- Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I juni 2021 beslutade regionfullmäktige om en fortsättning av programmet och att effektiviseringar på 150 mnkr skulle genomföras i perioden 2022-2024. 43 mnkr beslutades i budgeten för
222 och resterande 107 mnkr är inte beslutade per nämnd.
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Samtliga nämnder fick i oktober 2021 i uppdrag att till budgetberedningen 2022 återrapportera
konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.
Utgångspunkten är att genomföra effektivisering inom dessa fyra områden även kommande
planperiod.
Slutsatsen av nämndernas genomgång är att det finns möjlighet till effektivisering men inte i den
utsträckning som antagits. Nämnderna ser att den effekt digitalisering får i princip endast medför att ytterligare resurser inte behövs. Man ser också att satsningar behöver göras på system
och utveckling för att kunna arbeta mer effektivt med hjälp av digitalisering. Nämnderna ser
inte heller någon möjlighet att enskilt effektivisera genom effektivare inköp eller lokaler. Den
sänkta hyran på Visborg är framförallt ett bra exempel på hur gemensamt arbete ger effekt. Den
sortens omställning hade inte varit möjlig att driva av en eller två förvaltningar. Inom inköp pågår också mycket gemensamt utvecklingsarbete som lägger grund för goda affärer som bidrar till
kostnadssänkningar men det är svårt att se effekt inom varje förvaltning. Strategisk hållbar bemanning kommer att ha effekt men till största delen genom att undvika kostnadsökningar. Som
tidigare konstaterats finns ändå potential att effektivisera genom att arbeta tillsammans men
även andra åtgärder som minskat utbud kommer att behöva genomföras för att nå ytterligare
kostnadssänkningar.
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Kostnader och intäkter

För den ekonomiska planeringen ger nivån på skatteintäkter och generella bidrag i huvudsak ramen för hur mycket kostnaderna kan öka. Fokus behöver främst ligga på nämndernas verksamhet och deras kostnadsutveckling.
Förutom det utrymme som skapas genom skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har de riktade statsbidragen från staten ökat kraftigt. De senaste åren har riktade statsbidrag finansierat en allt större del av nämndernas verksamhet. Eftersom tillfälliga intäkter inte
kan finansiera nämndverksamheten på sikt måste planeringen utgå från kända intäkter såsom
generella statsbidrag och skatteintäkter.
Dessa tillskott ger regionen bättre ekonomiska förutsättningar framåt men är för kortsiktiga.
SKR har i flera år påpekat att de riktade statsbidragen är för detaljerade och kortsiktiga och inte
medför stabila planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Verksamhet som finansieras av riktade statsbidrag behöver planeras noga så att den har fortsatt finansiering eller kan avvecklas om dessa bidrag upphör.
Riktade statsbidrag

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Infrastruktur, skydd

33

27

38

43

50

40

Fritid och kultur

30

33

33

36

39

44

110

138

135

131

148

135

Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Hälso- och sjukvård
Gemensam verksamhet
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Summa

61

27

28

26

65

61

139

126

68

52

29

29

3

6

5

5

4

4

197

193

225

253

374

459

6

3

2

5

17

8

580

553

535

553

726

780

Riktade statsbidrag per nämnd

2021

Andel av total

Regionstyrelsen

73

9%

Teknisk nämnd

16

2%

Miljö- och byggnämnd

4

1%

Barn och utbildningsnämnd

82

11%

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

83

11%

Socialnämnd

63

8%

Hälso- och sjukvårdsnämnd

459

59%

Summa

780

De senaste åren har nivån på skatte- och bidragsintäkter överstigit ökningstakten för nämndernas nettobudget. Det är till viss del beroende på de besparingar och effektiviseringar som genomförts för att stärka ekonomin från och med 2017 men också för att utvecklingen av skatteintäkter och bidrag varit hög sedan 2019. Det kan konstaterats att ökningen av nämndernas
nettobudget varit högre 2019-2022 jämfört med 2015-2018. 2022 års ökning av skatteintäkter är
beräknad på den budgeterade nivån inte prognos.
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7,0%

6,3%

6,0%

5,5%
5,0%

5,0%
4,0%

4,5%

4,3%

3,0%

4,0%

4,5%

3,9%

3,5%

3,5%3,3%

4,8%

2,6%2,8%

2,4%

1,8%

2,0%
1,0%
0,0%
2015

2016

2017

2018

Nämndernas nettobudget

2019

2020

2021

2022

Skatteintäkter och bidrag

Diagram 1: Nämndernas nettobudget i förhållande till skatte- och bidragsintäkter

Diagrammet nedan visar procentuell förändring av de totala nettokostnader inkl. finansnetto respektive skatteintäkter och bidrag per år 2017-2021, budgeten för 2022 och planen för 20232024. Om nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag innebär det att
årets resultat i jämförelse med föregående år försämras.
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren varit 4,8 %. Det är en god utveckling och speglar en god konjunktur. 20192021 har de generella statsbidragen och utjämningsbidraget varit höga och bidragit till ökningen.
För att klara kravet på en god ekonomisk hushållning och bibehålla resultatnivån krävs att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Den senaste skatteprognosen från februari 2022 på skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning pekar på att ökningen kommer att bli 149 mnkr och ökar då 4,3 % istället för som budgeterat 1,8 %.
7,0%

6,2%

6,3%
5,6%

6,0%

5,5%

5,0%

5,0%
4,0%

4,5%

4,5%

3,6%

3,5%
2,8%

2,7%

3,0%

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%

1,8%

2,0%
1,0%
0,0%
2017

2018

2019

2020
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Skatte- och bidragsintäkter

2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad inkl finansnetto

Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2017-2021 med plan 2022-2024
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4 Koncernledningens arbete inför budgetberedningen
Koncernledningen i Region Gotland är regiondirektörens forum för att driva, förankra och besluta i regionövergripande och regiongemensamma frågor som har sin utgångspunkt bl.a. i regionfullmäktiges och regionstyrelsens uppdrag och ansvar. Deltagare i koncernledningen är samtliga förvaltningsdirektörer och processansvariga direktörer i regionstyrelseförvaltningen.
Inför budgetberedningen i maj 2022 har koncernledningen arbetat med frågor som har bäring
på regionens långsiktiga utveckling, utbud, samt åtgärder för att möta och hantera de ekonomiska förutsättningar som vi vet kommer att påverka oss framöver. Samtidigt har organisationen hanterat den fortsatta pandemin samt nu under våren 2022 även konsekvenserna av kriget i Ukraina.
Vi har också ägnat en hel del tid åt att processa arbetet med att ta fram en ny styrmodell och varit delaktiga i de förslag till beslut som presenteras i ett separat ärende.
Alla våra verksamheter är på olika sätt viktiga för våra medborgare och brukare. Men alla är inte
lagstadgade och kan därför i en jämförelse få olika prioritet. Exempelvis har Region Gotland en
betydande del av verksamheten som är myndighetshantering. Det finns myndighetshantering
bl.a. inom socialförvaltningen, inom hälso- och sjukvården, inom teknikförvaltningen, inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och inom skolverksamheten. Vi har utöver det också en betydande del av vår verksamhet som är frivillig. Exempel på frivillig verksamhet är folkhögskolan,
merparten av kultur- och fritidsverksamheten, förebyggande insatser inom socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt skolverksamheten.
Samtidigt vet vi också att om minskningar av resurser sker inom förebyggande verksamhet så
riskerar kostnader att uppstå längre fram i kedjan. Förutom att skikta våra verksamheter i obligatoriska/lagstadgade och frivilliga verksamheter påverkar också ambitionsnivån vårt resursbehov.
Koncernledningen har fortsatt diskuterat hur vi kan effektivisera våra verksamheter i alla förvaltningar och hur detta då påverkar vårt utbud och servicenivå. Ett fortsatt förändringsarbete
måste ske i nära samverkan med våra förtroendevalda, medborgare och med de ideella- och intresseorganisationer som arbetar med dessa frågor. För oss chefer och medarbetare kommer det
att krävas att vi har kraft, uthållighet, ork och inte minst mod för att utmana och ställa om i etablerade strukturer.
Sedan 2018 har vi arbetat med att kartlägga och beskriva vår organisationskultur och under
2019 sammanfattades arbetet i en omfattande rapport som identifierade fyra prioriterade utvecklingsområden vilka beskrivs närmare under personalavsnittet i detta underlag. Arbetet med
att utveckla en tillitsbaserad organisationskultur har tagit fart under hela pandemin där vi sett
positiva förflyttningar i vårt organisationskulturarbete.
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Detta arbete behöver fortgå under lång tid framöver för att vi ska se de nödvändiga förflyttningar som bara påbörjats.
Grunden i det beslutade effektiviseringsprogrammet togs fram inför budgetberedningen 2019
då de områden som sedermera blev en del i effektiviseringsprogrammet identifierades, analyserades och presenterades av koncernledningen. Totalt beslutade regionfullmäktige under 2019
om projektdirektiv för de sju specifika områdena. Av dessa sju är tre verksamhetsspecifika projekt och fyra gemensamma och generella vilka omfattar alla verksamheter. Detta program har
återrapporterats som ett eget ärende till budgetberedningen såväl hösten 2020 som våren och
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hösten 2021 och tillsammans med organisationskulturarbetet är de två av de viktigare frågorna
för oss att arbeta vidare med i koncernledningen även inför budgetberedningen i maj 2022.
Under 2021 då långsiktigheten återigen fått stå tillbaka för kortsiktiga beslut och åtgärder kopplade till pandemin behöver vi i koncernledningen, både själva och tillsammans med den politiska
ledningen, prioritera att arbeta med och lyfta de långsiktiga frågor som är viktiga både för Gotland som plats men också för Region Gotland som arbetsgivare och som utvecklingsansvarig
för regionen Gotland.
Vi tänker närmast på bl.a. följande områden

















Genomförande och implementering av Vårt Gotland 2040
Fortsatt arbetet med en ny översiktsplan (ÖP-Bygg Gotland) inför beslut under 2023
Utveckling och lokalisering av Region Gotlands verksamheter över hela Gotland
Utveckling och implementering av förändringsprogrammet God och nära vård
Fortsatt utveckling av vård och omsorg utifrån vår demografiska utveckling
Utveckling av prioriterade exploateringsprojekt
Intensifierat arbete med Region Gotlands kompetensförsörjning
Fortsatt utveckling och etablering av framtidens samhällsbyggnadsprocess
Möjliggöra byggande av bostäder över hela Gotland
Fortsatt utveckling i enlighet med beslutad VA-strategi och VA-plan
Utbudsförändringar utifrån framtida ekonomiska förutsättningar
Fortsatt arbetet med att utveckla vår bemötandekultur och ett förbättrat näringslivsklimat
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och utveckling av e-tjänster
Framtagande av regiongemensamt hållbarhetsprogram
Säkerställa regionens långsiktiga beredskapsförmåga
Styrning och ledning av IT

Avslutningsvis

Region Gotland står inför flera avgörande frågor och utmaningar som kommer att behöva hanteras framåt. Om detta är vi inte ensamma. Alla kommuner och regioner funderar också kring
flera av dessa utmaningar men blir påverkade i olika varierande grad och har olika förutsättningar att hantera dessa.
Gotlands läge som enda ö-region påverkar oss i flera av våra verksamheter och ger oss inte
samma förutsättningar som kollegorna på fastlandet.
Vi behöver tänka helhet utifrån vårt breda uppdrag och att de beslut vi tar måste ta sin utgångspunkt i det långa perspektivet.
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Koncernledningens ansvar, delaktighet och arbete i denna process är viktig och utvecklingen av
våra verksamheter måste ske utifrån den målbild, de ekonomiska förutsättningar och den långsiktiga utveckling som vi beskrivit i detta underlag.
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Demografi
Befolkningsutveckling 2021

Under 2021 ökade folkmängden på Gotland med 877 personer, från 60 124 till 61 001 invånare.
Orsaken till befolkningsökningen är ett flyttnetto på +901 personer och ett födelsenetto på -108
personer6.
Befolkningsökningen under året beror främst på en rekordstor inflyttning, 3 219 personer
(2 846 personer året innan). Framförallt var det i åldrarna 19-24 som inflyttningen var större än
väntat, något som troligen beror på att den åldersgruppen året innan valde att fortsatt vara folkbokförda i sin hemkommun då universitetsstudierna bedrevs på distans.
Födda
Döda
Födelseöverskott
Inflyttade
Utflyttade
Flyttnetto
Folkökning
Folkmängd

1980
653
626
27

1990
933
697
236

2000
519
663
-144

2021
522
630
-108

2022
502
668
-166

2031
564
793
-229

1 118
1 059
59
86
55 346

1 355
1 324
31
267
57 108

2 003
1 975
28
-116
57 313

3 219
2 318
901
793
61 001

3 005
2 274
731
565
61 566

3 165
2 438
727
498
66 384

Tabell 9: Folkmängd och förändringskomponenter

5.2

Prognostiserad befolkningsutveckling 2022-2025

Antagandena för prognosen är gjorda innan Rysslands invasion av Ukraina. Nämnas bör också
att det endast är personer skrivna i kommunen räknas som kommuninvånare i såväl utfall som
prognos.
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och som redovisas
i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2021 underskattade befolkningsutvecklingen och folkökningen under året var betydligt högre än den prognostiserade. Prognosen för de kommande
åren har därför justerats upp något och beräknas framöver att ligga på ett snitt på drygt 500 personer per år.
Under perioden 2022 - 2025 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 2 220 personer, från 61
001 till 63 221. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +740 och födelsenettot -185 personer per
år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +555 personer per år vilket motsvara en ökning
under perioden på 3,6 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
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Bakom siffrorna ligger antagandet att antalet inflyttade i genomsnitt blir 3 032 personer per år
medan antalet utflyttade skattas till 2 293 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 505 per år och antalet avlidna skattas till 689 personer. Fortfarande antas flyttnettot
vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.

6

Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 84 personer från 2021.
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I Tabell 10 nedan visas den faktiska befolkningen per den 31 december år 2021 och den prognostiserade befolkningen år 2022 - 2025. Av tabellen framgår att den största procentuella ökningen sker i åldersgruppen 80 år eller äldre. Procentuell minskning beräknas främst ske i åldersgruppen 10-12 år samt i gruppen 0-5 år. Antalsmässigt minskar också den gruppen mest medan
vi ser den klart största ökningen i gruppen 80 år eller äldre.
Åldersklass

2021

2022

2023

2024

2025

0-5 år
3 454
3 419
3 370
3 360
3 361
6-9 år
2 568
2 575
2 614
2 587
2 628
10-12 år
2 085
2 063
2 025
2 047
1 997
13-15 år
1 914
2 001
2 112
2 129
2 109
16-18 år
1 829
1 884
1 945
1 978
2 062
19-24 år
3 873
3 893
3 921
3 963
4 015
25-44 år
13 442
13 628
13 788
13 987
14 152
45-64 år
15 721
15 666
15 593
15 623
15 629
65-79 år
11 991
12 060
12 101
12 098
12 055
80 år eller äldre
4 124
4 376
4 649
4 897
5 212
Summa
61 001
61 566
62 120
62 670
63 221
Tabell 10: Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2022

Förändring
2021-2025,
antal
-93
60
-88
195
233
142
710
-92
64
1 088
2 220
– 2025

Förändring
2021-2025,
procent
-2,7%
2,3%
-4,2%
10,2%
12,8%
3,7%
5,3%
-0,6%
0,5 %
26,4%
3,6%

I Diagram 3 nedan visas den procentuella volymförändringar per åldersgrupp7 med utgångspunkt från årsskiftet 2021/2022 och med en tioårs horisont såväl bakåt som framåt. Samtliga
åldersgrupper har vid utgångspunkten index 100. De historiska värdena visar den procentuella
förändring som varit och värdena från och med 2022 visar den prognostiserade utvecklingen.
Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas öka mest procentuellt även på längre sikt, men
också att antalet ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år, förväntas öka.
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Diagram 3: Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2010-2020, prognos 2021 – 2030

7

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som
helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar vilket innebär att parametrarna
som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I Tabell 11 nedan visas den faktiska befolkningen per den 31 december 2021 och den prognostiserade för åren 2022 - 2025 uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet
Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland vilket beror på den planerade byggnationen på Visborgsområdet samt den pågående byggnationen på Terra Nova. Övriga områden
växer mindre än snittet. Alla delområden väntas växa under perioden.
Delområde
Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2021

2022

2023

2024

2025

17 671
15 928
3 345
5 013
6 931
4 149
7 964
61 001

17 782
16 243
3 354
5 023
6 986
4 178
8 000
61 566

17 897
16 536
3 366
5 035
7 040
4 208
8 038
62 120

18 016
16 811
3 380
5 051
7 095
4 239
8 077
62 670

18 140
17 073
3 396
5 071
7 151
4 271
8 118
63 221

Förändring
2021-2025,
antal
469
1 145
51
58
220
122
154
2 220

Förändring
2021-2025,
procent
2,66%
7,19%
1,54%
1,15%
3,17%
2,94%
1,94%
3,6%

Tabell 11: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2022-2025
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I Diagram 4 nedan visas den procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2021/2022 och med en horisont på tio år framåt och bakåt i tiden. Samtliga delområden har vid utgångspunkten index 100. Värdena till och med 2021 visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2022 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att växa mer eller i nivå
med Gotland som helhet på längre sikt.

Diagram 4: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2011-2021, prognos 2022 - 2031
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I Tabell 12 visas den faktiska befolkningen per den 31 december 2021 och den prognostiserade
befolkningen för delområdet åren 2022 - 2025 fördelat per åldersgrupp.
Ålder/År
Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Klinte

Sudret

Summa

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

2021

2022

2023

2024

2025

Förändring
2021-2025
antal

Förändring
2021-2025
procent

3 219
9 987
4 465
3 479
8 864
3 585
505
1 603
1 237
926
2 709
1 378
1 525
3 745
1 661
889
2 096
1 164
1 307
4 032
2 625
61 001

3 249
10 018
4 515
3 537
9 021
3 685
506
1 596
1 253
923
2 694
1 406
1 522
3 753
1 711
903
2 097
1 177
1 302
4 008
2 690
61 566

3 285
10 025
4 587
3 610
9 152
3 774
501
1 599
1 265
916
2 677
1 442
1 544
3 755
1 742
914
2 105
1 189
1 298
3 989
2 751
62 120

3 272
10 112
4 633
3 656
9 291
3 864
493
1 607
1 280
914
2 692
1 446
1 543
3 780
1 773
918
2 118
1 203
1 305
3 974
2 798
62 670

3 273
10 167
4 701
3 699
9 429
3 944
493
1 612
1 291
914
2 690
1 467
1 547
3 805
1 798
923
2 130
1 218
1 307
3 964
2 848
63 221

54
180
236
220
565
359
-12
9
54
-12
-19
89
22
60
137
34
34
54
0
-68
223
2 220

1,7%
1,8%
5,3%
6,3%
6,4%
10,0%
-2,3%
0,5%
4,4%
-1,3%
-0,7%
6,5%
1,5%
1,6%
8,3%
3,9%
1,6%
4,6%
0,0%
-1,7%
8,5%
3,6%
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Tabell 12: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2022 - 2025, uppdelat på ålder
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Befolkningsutveckling per delområde 2011 - 2031

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Nedan visas den procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från
årsskiftet 2021/2022, med en tillbakablick till 2011 och prognos till 2031. Samtliga delområden
har vid årsskiftet 2021/2022 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2022 - 2031. Eftersom Visby Söder förväntas öka
med 2 485 personer eller 15,6 % så gör det att alla övriga områden minskar relativt Gotland
som helhet.
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6 Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader från 2020 för ett antal stora verksamhetsområden med
andra kommuner och regioner. Uppdaterade siffror för 2021 sammanställs till budgetavstämningen i oktober. Sifforna för 2021 publiceras i juni 2022. För att veta om resurserna utnyttjas
effektivt är jämförelser ett bra verktyg, dels mellan olika år och dels mellan olika kommuner och
regioner. Kostnadsjämförelser finns inte tillgänglig på samma detaljeringsnivå för alla regionens
verksamheter. Det är anledningen till att det inte finns några jämförelser inom t.ex. samhällsbyggnadsområdet.
En relevant frågeställning i det här sammanhanget är vilka kommuner och regioner som är rimliga att jämföra med. Att göra jämförelser med kommungruppen har varit etablerat under lång
tid. 2017 genomfördes en ny kommungruppsindelning. Gotland tillhör kommungruppen
”Mindre stad/tätort”. Kommungruppsindelningen i Sverige ses över ungefär vart femte år. Jämförelse görs också konsekvent med så kallade likhetsutsökta kommuner. Det är kommuner som
i teorin har liknande förutsättningar för sin verksamhet avseende befolkningsstruktur bland annat. När SKR gjorde sin analys 2018 användes inte liknande regioner utan de använde istället
enbart Blekinge och Jämtland/Härjedalen. Det är de två regioner som liknar Gotland mest.
Därför är det de regionerna även i den här jämförelsen som representerar begreppet liknande
regioner för hälso- och sjukvård.
Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse med referenskostnad8 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 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.
8

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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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
31
28

IFO
Insatser för personer med
funktionsnedsättning

-139
-177

Äldreomsorg

-80

-127

Gymnasieskola

3

16

10
12

Fritidshem

65
48

Grundskola
12
5

Förskola
-300

416

-200

-100

Likhetsutsökta kommuner/regioner

0

100

200

300

400

500

Kommungrupp/ Vägt medelvärde alla regioner

Diagram 5: Avvikelse jämfört med kommungrupp och likhetsutsökta kommuner/landsting/regioner 2020 (mnkr)

6.2

Jämförelse med kommungruppen
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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

Gotland

Kommungrupp/vägt
medel

Avvikelse
kr

Avvikelse
%

Merkostnad
Gotland
2020, mnkr

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

157 047
125 301
43 705
131 825
57 811
6 381

154 871
116 975
39 515
130 311
65 908
8 685

2 176
8 326
4 190
1 514
-8 097
-2 304

1%
7%
10 %
1%
-14 %
-36 %

5
48
12
3
-127
-139

4 901

4 427

474

10 %

28
-169

Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård kr/inv.
Läkemedel kr/inv.
Totalt

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

32 %
-4 %
24 %
8%
43 %
33 %

285
-12
34
3
53
52
246

Tabell 13: Merkostnad 2020 jämfört med genomsnitt i kommungrupp eller vägt medelvärde för alla landsting
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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.
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.
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
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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 14: 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 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 individ- och
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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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 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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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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7 Finansförvaltning
Under finansförvaltningen redovisas regiongemensamma intäkter och kostnader. Intäkterna består av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Även intäkter från försäljning
av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar redovisas här liksom finansiella intäkter. På
kostnadssidan återfinns arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och finansiella kostnader för bl.a.
låneskulden.
Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag beskrivs i avsnitt 1. Ekonomiska förutsättningar.
7.1

Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar består i huvudsak av bebyggda fastigheter och mark. Exploateringstillgångar utgörs av mark som förädlats för att säljas.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar får enligt huvudregeln inte ingå i balanskravsresultatet. Men om man kan visa att en försäljning av en anläggningstillgång innebär god ekonomisk hushållning kan man tillämpa en undantagsregel som gör att sådana vinster får ingå. Exempel är fastigheter som regionen säljer och där inte någon verksamhet längre bedrivs och innebär att regionen slipper framtida fastighetsunderhåll och investeringar.
Markexploatering räknas som kommunal verksamhet och vinster från försäljning av exploaterad
mark får ingå i balanskravsresultatet i sin helhet, vilket är en stor fördel jämfört med försäljning
av anläggningstillgångar. Exploateringsmarken utgörs av mark i Visby; Visborgsområdet,
Gråbo, kvarteret Järnvägen och Annelund.
Efterfrågan på byggbar mark i Visbyområdet är stor. Försäljningen av tomter på yttre A7-området har gått bra och genererat högre intäkter än väntat. När området är färdigexploaterat kommer en slutredovisning att göras som visar alla inkomster och utgifter för exploateringen.
Den mark regionen äger på Visborgsområdet kan med fördel förädlas i egen regi på motsvarande sätt som skett för yttre A7-området. En exploatering medför samtidigt stora investeringar
i infrastruktur för gator, vägar, cykelbanor, vatten- och avlopp m.m. som försäljningsinkomsterna behöver kunna täcka.
Vinster från försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar är svåra att prognostisera och budgetera. Det är många olika parametrar som påverkar en försäljning. Förutom
efterfrågan och politiska beslut påverkas försäljningarna av bygglov och andra myndighetsbeslut.
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Vinster från försäljningar av främst fastigheter och mark har varierat mycket under den senaste
tioårsperioden, se tabellen nedan. Under 2013 genomfördes en större försäljning av äldreboenden och under 2018 såldes två stora fastigheter i Visby hamn som Uppsala universitet hyr, vilket
gör att dessa två år avviker med mycket högre vinster.

Reavinster
Exploateringsvinster9
Summa

2012
23
0
23

2013
128
0
128

2014
17
5
23

2015
12
3
16

2016
29
16
45

2017
24
62
86

2018
142
27
169

2019
9
21
30

2020
54
15
69

2021
25
57
79

Tabell 15: Vinster från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar (mnkr)

9

Från 2014 tillämpas exploateringsredovisning
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Försäljningen av tomter på yttre A7-området är i slutfasen och kommer att säljas under 2022.
Exploateringen av mark på Visborgsområdet har inletts och försäljningen av mark beräknas
kunna påbörjas under 2024. Visborg bedöms komma att utgöra markreserv för en lång tid framöver.
I plankalkylen för 2023-2025 är det upptaget 10 mnkr i reavinster och 20 mnkr i exploateringsvinster varje år. För 2023 finns en osäkerhet om exploateringsvinsterna kommer upp till nivån
20 mnkr.
7.2

Pensionskostnader och pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer lagen om kommunal bokföring och redovisning. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 1 224 mnkr och pensionsskulden i ansvarsförbindelser uppgår till 2 229 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till 3 337 mnkr.
Hur pensionsskulden ska redovisas är under utredning och mycket talar för att på sikt så kommer det att komma ett lagkrav på att pensionsskulden i sin helhet ska redovisas i balansräkningen. Det kommer då att få stor påverkan på både soliditet och pensionskostnader.
Pensionsskulden avseende regionen är beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning
(RIPS 21) och redovisningen följer RKR R10. Enligt riktlinjerna ska diskonteringsräntan 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 gjordes ingen ändring av RIPS-räntan utan den är fortsatt
fastställd till 0 procent. Däremot så reviderades livslängdsantagandena för att bättre motsvara
den framtida förväntade livslängden för män och kvinnor. Den direkta ekonomiska effekten av
detta var att den totala pensionsskulden ökade med 135 mnkr, varav 67 mnkr avsåg pensionsavsättningen och 68 mnkr avsåg pensionsförpliktelsen.
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Ett nytt pensionsavtal för kommuner och regioner börjar gälla från och med 2023. Det nya avtalet, AKAP-KR, innebär en övergång till ett avgiftsbestämt pensionssystem som gör det möjligt att förutse kostnaderna bättre och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna.
AKAP-KR utgår från livsinkomstprincipen och är ett enklare och mer lättförståeligt pensionssystem för både arbetsgivare och anställda. AKAP-KR innebär att premienivåerna höjs och
kommer i nivå med övriga arbetsmarknaden. Cirka 90 procent av de anställda kommer att flytttas över till AKAP-KR. Övriga medarbetare kan välja om de vill gå över till det nya avtalet eller
stanna kvar i det förmånsbestämda KAP-KL-avtalet. AKAP-KR innebär att premienivåerna
höjs med 1,5 procentenheter och innebär att pensionskostnaderna kommer att öka. AKAP-KR
får effekter på både kostnader och likviditet. Kostnadsökningen 2023 för kommuner är i genomsnitt 29 procent medan den för regioner är i genomsnitt 21 procent. Eftersom AKAP-KR
är ett avgiftsbaserat avtal så kommer betalningen av avgifterna att ske kvartalsvis. Den förmånsbestämda pensionen minskar med det nya avtalet och innebär att pensionsskulden inte kommer
att öka på samma sätt som annars.
Plankalkylen har uppdaterats med en ny pensionsprognos i mars 2022. Pensionsprognosen är
framtagen av regionens pensionsadministratör Skandia och baseras på AKAP-KR. Den nya
pensionsprognosen innebär ökade kostnader med 94 mnkr motsvarande 22 procent för år 2023.
Den främsta förklaringen är det nya avtalet men även ändrade basbelopp påverkar kostnadsökningen.
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Personalomkostnadspålägg – PO-pålägg

Alla verksamheter som har anställd personal får betala ett personalkostnadspålägg som ska motsvara de sociala avgifterna. De sociala avgifterna är lagstadgad arbetsgivaravgift, gruppförsäkringar och kollektivavtalad pension. Personalkostnadspålägget i Region Gotland ligger på 39,7
procent och har legat på den nivån i ett flertal år. Med anledning av det nya pensionsavtalet
AKAP-KR som innebär att pensionsavgiften höjs med 1,5 procentenheter från 2023 så behöver
PO-pålägget också höjas motsvarande. En höjning av PO-pålägget påverkar inte regionens resultat men påverkar verksamheternas kostnad.
7.3

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna utgörs av borgensavgifter, räntor, utdelningar samt avkastning på pensionsmedelsplaceringarna. De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor på lån och
pensionsskuld samt bankavgifter. Finansnettot, finansiella intäkter minus finansiella kostnader,
har under en lång rad år varit negativt till följd av en stor låneskuld. I takt med att pensionsmedelsplaceringarna har blivit större så har avkastningen bidragit till att finansnettot under tre av
de senaste fem åren varit positivt. Eftersom placeringarna ska värderas till verkligt värde kan det
slå åt båda hållen beroende på hur de finansiella marknaderna utvecklas. En lägre låneskuld i
kombination med låga räntekostnader har också bidragit till ett positivt finansnetto.
Aktieutdelningen från dotterbolaget Gotlands Energi AB (Geab) har under en lång rad år fram
till 2015 utgjort den enskilt största finansiella intäkten. Under 2016-2017 lämnade Geab inte någon utdelning. Anledningen var att kapitalet behövts till finansiering av investeringar. Under
2018 återupptogs aktieutdelningen igen. Från 2022 sänks Region Gotlands andel av aktieutdelningen från 10 mnkr till 5 mnkr. Det finns en osäkerhet kring aktieutdelningar kommande år då
Geab står inför stora investeringar framöver. I resultatplanen har upptagits 5 mnkr per år under
2023-2025.
De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för pensionsskuld och upplåning. Räntekostnaderna för pensionsskulden utgör sedan drygt 10 år den största kostnadsposten. Regionen kan inte påverka den utan den styrs istället av riktlinjer för pensionsskuldsberäkning och utvecklingen av prisbasbelopp och inkomstbasbelopp..
Låneskulden och investeringars utveckling

Låneskulden har legat relativt stabilt de senaste åren trots en stor investeringsvolym. Bra resultatnivåer och en god likviditet under 2020 och 2021 möjliggjorde att låneskulden kunde amorteras med 185 mnkr under 2021. Låneskulden uppgår nu till 390 mnkr. Den genomsnittliga räntan
på låneskulden är 1,56 procent.
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För 2022 är den totala investerings- och exploateringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget
mycket hög, 1 287 mnkr. Av olika anledningar blir det ofta fördröjningar i investerings- och exploateringsprojekten. De senaste fem åren har de redovisade investeringsutgifterna legat mellan
42-67 procent av den totala investeringsbudgeten. Om utgifterna för investering och exploatering skulle bli 50 procent av budget innebär det att investeringsutgifter på ca 550 mnkr.
Likviditeten har varit god de senaste två åren. Likvida medel uppgick vid årets slut till 232 mnkr
(371 mnkr, 2020). Den förbättrade likviditeten bidrar till att regionen i högre grad kan egenfinansiera kommande investeringar.
I planen för investeringar och exploatering enligt regionfullmäktiges beslut i november 2021 så
uppgår investeringarna 2023-2025 sammanlagt till 1 820 mnkr och exploateringsutgifterna till
307 mnkr. Totalt 2 127 mnkr.
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Investeringarna bedöms kunna egenfinansieras under 2022-2024. Prognosen baseras på antaganden om ett resultat på 110 mnkr/år, avskrivningar och avsättningar på ca 400 mnkr per år,
avsättning till pensionsmedel enligt plan samt att investeringsutfallen blir ca 550 mnkr per år.
Med dessa antaganden bedöms nya lån behöva tas upp först 2025. Från 2025 och framåt bedöms låneskulden behöva öka med cirka 70-80 mnkr årligen. Det skulle då innebära att låneskulden skulle uppgå till ca 600 mnkr år 2027.
Utveckling av räntor och räntekostnader

Centralbankerna i de stora ekonomierna har under ett flertal år bedrivit en expansiv penningpolitik med låga styrräntor. Det har även riksbanken gjort för att stimulera ekonomin och nå inflationsmålet på 2 procent. Under det senaste året har inflationen blivit allt högre i framför allt
USA men även i Sverige. Inflationen på årsbasis var i mars 6,1 procent i Sverige (KPIF) och
många bedömare anser inflationen inte bara är tillfälligt övergående utan att det finns risk för att
den biter sig fast.
Riksbankens styrränta har varit 0 procent sedan drygt två år tillbaka. I sin prognos från februari
bedömde riksbanken att reporäntan skulle höjas först under andra halvåret 2024. Med de senaste inflationssiffrorna tror flera av storbankerna att riksbanken kommer att behöva höja reporäntan redan i år och då vid flera tillfällen. Både Nordea och SEB bedömer att riksbanken kommer att höja reporäntan i juni, september och november med 25 punkter vid varje tillfälle. Det
skulle innebära att reporäntan vid årets slut skulle vara 0,75 procent. Riksbanken har sitt nästa
möte 28 april.
Både korta och långa marknadsräntor har legat på mycket låga nivåer under ett flertal år. Den
stigande inflationen, pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har skapat oro och fått marknadsräntorna att börja stiga de senaste månaderna.
Den rörliga räntan 3M Stibor ligger för närvarande på 0,12 procent. Marknaden prissätter att
3M Stibor kommer att ligga på 1,97 procent om 1 år och 2,50 procent om två år.
En 5-årsränta ligger för närvarande på 2,12 procent. Marknadens prissättning är att 5-årsräntan
kommer att stiga till 2,40 procent om 1 år och sedan ligga kvar på den nivån under två år.
Hur räntorna faktiskt kommer att utveckla sig är svårt att veta. Det man kan konstatera är att
det låga ränteläget varat länge men att räntorna nu faktiskt börjat stiga på ganska kort tid. I planeringen framåt är det förnuftigt att ta höjd för att räntorna kan komma att stiga från de historiskt låga nivåerna och hamna på något högre nivåer.
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Utvecklingen av regionens räntekostnader under planperioden beror inte bara på ränteutvecklingen utan också på hur låneskulden utvecklas. Låneskulden beror i sin tur på i vilken utsträckning investeringsutgifterna kan finansieras med egna medel. Ytterligare ett sätt att finansiera investeringar är att sälja tillgångar t.ex. fastigheter som inte längre används av regionens verksamheter.
Lån med räntebindning utgör för närvarande 90 procent av låneskulden och resterande lån har
rörlig ränta. Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av
3M Stibor ger en kostnadsökning med ca 0,4 mnkr/år.
En ökning av låneskulden med 80 mnkr till 450 mnkr under planperioden skulle innebära att de
årliga räntekostnaderna ökar med 1 mnkr till 7 mnkr givet en oförändrad snittränta. Med en
snittränta på 2 procent skulle det ge en ytterligare ökning av de årliga räntekostnaderna med 2
mnkr 2025. En fördubblad snittränta på 3,0 procent skulle innebära årliga räntekostnader på 14
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mkr 2025. En ökning av låneskulden kommer att innebära att andel rörliga lån ökas vilket gör
att genomsnittsräntan i skuldportföljen vanligtvis blir lägre.
Internränta 2023

Internräntan används i internredovisningen för beräkning av de kapitalkostnader på anläggningstillgångar som verksamheterna disponerar. Internräntan påverkar den kapitalkostnad som
verksamheterna får betala. Det är framför allt tekniska nämndens verksamheter som belastas
med de största kapitalkostnaderna. En ändring av internräntan påverkar därmed kostnadsnivån
och även nämndens avgifter och taxor.
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Utgångspunkten är att internränta ska motsvara regionens långsiktiga externa upplåningskostnad. Internräntan sänktes till 1,0 procent 2022 och låg då i nivå med den externa genomsnittsräntan. Under 2021 så amorterades låneskulden genom att lån med rörlig ränta löstes. Det
gjorde att andel lån med fast ränta i skuldportföljen ökade och därigenom även genomsnittsräntan. I samband med att lån omsätts samt vid nyupplåning framöver så kommer andel rörliga lån
att öka. Bedömningen är att internränta kan behållas oförändrad för 2023.
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8 Regionen som arbetsgivare
Region Gotland är Gotlands i särklass största arbetsgivare och har som alla regioner och kommuner stora utmaningar inom flera områden vad gäller arbetsgivar- och medarbetarperspektivet. En växande befolkning på Gotland med ökat välfärdsbehov samtidigt som vi har stora
pensionsavgångar och en minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, betyder att vi får fler
och fler bristyrken och allt svårare att rekrytera till våra utökade uppdrag.
Detta gör att behovet av att ställa om vår verksamhet och samtidigt fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen är mycket viktigt samtidigt som det är en stor utmaning som kräver resurser. Utöver demografin påverkar en mängd andra faktorer rekryteringsbehoven. Konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, den psykosociala hälsan, oron i
omvärlden med mera. Pandemin kommer också ha en påverkan nu och på sikt vad gäller sjuktal, framskjutna uppgifter, kompetensutveckling som fått stå tillbaka, ledigheter som inte kunnat
tas ut samtidigt som arbetsbelastningen varit hög inom många verksamheter. Många är de utmaningar som vi behöver kraftsamla kring, men samtidigt också möjligheter att kunna tänka annorlunda kring, till exempel omställningsarbetet för hälsa genom hela livet och flexibla arbetsplatser.
Vi som arbetsgivare behöver göra allt vi kan för att använda den befintliga kompetensen på nya
sätt, skapa attraktiva villkor och bra möjligheter till löne- och karriärutveckling, motivera redan
anställda medarbetare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden, utnyttja tekniken samt utveckla arbetsmiljön med mer förebyggande insatser som stärker hälsan samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i arbetslivet.
Ett engagerat och bra ledarskap och medarbetarskap är avgörande för att klara framtidens utmaningar. Region Gotlands målområde för 2020-2023 styr tydligt mot dessa utmaningar.
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna
upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
8.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur – mål 13

I en tillitsbaserad organisation har styrning och ledning, kultur och arbetssätt fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga
tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet (Tillitsdelegationen). I arbetet med
att skapa en sådan organisation är goda förutsättningar för både ledar- och medarbetarskapet
avgörande.
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Det nu reviderade samverkansavtalet är en viktig plattform för hela Region Gotland för att få
till en dialog om arbetsmiljö och verksamhetsutveckling i en målinriktad och tillitsfull process i
vardagen. Det ger förutsättningar och möjligheter för våra ledare och medarbetare att ta ett aktivt ansvar för att bidra till att utveckla och hitta nya vägar på våra utmaningar och kunna utföra
våra uppdrag med så god kvalitet som möjligt för att välfärd ska säkras.
Regionens organisationskultursarbete, med de fyra utvecklingsområdena; samverkan över gränser,
från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och organisationsförståelse är också ett viktigt
utvecklingsarbete som ska fortsätta. Ett arbete som ger bärande grunder för att nå alla regionens
mål.
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Chefers förutsättningar

Arbetet med att se över chefers förutsättningar kommer att fortsätta för att säkra att vi har chefer med rätt förutsättningar att föra en dialog och vara närvarande i det dagliga arbetet. Chefer
som kan leda sig själva, leda andra och leda verksamhet. Under flera år har besparingar gjorts på
stödresurser för våra chefer. Det har gjort att chefer idag gör många saker som tidigare kunde
göras av stödresurser för att avlasta och ge rimliga uppdrag. Chefer kommer i ett sådant läge
längre ifrån sina medarbetare och den förflyttning och omställning som behöver göras blir en
utmaning när tid för dialog i vardagen, verksamhetsutveckling och implementering av förändringar saknas. När ledaruppdragen däremot är hållbara över tid ger det stora positiva effekter på
arbetsmiljö och sjuktal för såväl chefer som medarbetare. För att skapa bra förutsättningar för
rimliga uppdrag och stödfunktioner som kan ge rätt stöd, behövs en gemensam riktning samt
utrymme och resurser. Det behöver tas höjd för detta både centralt och i förvaltningarnas budgetar.
Medel för att lyfta alla medarbetare

För att kunna behålla och motivera våra medarbetare är en viktig del att vi som arbetsgivare visar uppskattning. Vi bör årligen säkra ett ekonomiskt utrymme för att kunna ge uppskattning
för goda insatser och prestationer till alla våra medarbetare. Medel för någon gemensam aktivitet som verksamheterna får vara med och planera skulle bidra till att ge teamkänsla, gemenskap
och erkänsla. Detta har gjorts med uppskattade insatser under 2020 (med presentkort 400 kr
medarbetare) och 2021 (medel för att göra sociala aktiviteter inom varje enhet). Ett tydligt signalvärde som arbetsgivare som vi behöver fortsätta att ta höjd för.
8.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktiv och strategiskt arbete
– mål 14

Inom regionen får vi fler och fler bristyrken och därmed allt svårare att rekrytera till alla våra
uppdrag. För att klara våra framtida utmaningar behöver vi göra allt vi kan för att prioritera insatser som gör att vi både kan attrahera nya, men främst behålla våra befintliga medarbetare.
Region Gotlands gemensamma kompetensförsörjningsplan utgår från Sveriges kommuner och
regioners nio strategier för att möta kompetensutmaningar och ligger till grund för förvaltningarnas egna kompetensförsörjningsplaner; stödja medarbetarnas löne- och karriärutveckling, utveckla tekniken smart, prioritera arbetsmiljöarbetet, använda kompetensen rätt, öka heltidsarbete, rekrytera bredare, söka
nya samarbeten samt förlänga arbetslivet.
Ett antal regionövergripande projekt och utvecklingsuppdrag har nu blivit en del i den ordinarie
verksamhetsutvecklingen. Strategisk hållbar bemanning är ett sådant som går mot strategierna
öka heltidsarbete, använd kompetensen rätt samt förläng arbetslivet. Projekt Norma avslutades i
januari 2022 och har synliggjort behovet av att få till strukturer kring att rekrytera bredare, använda kompetensen rätt samt fortsätta utveckla vår organisationskultur.
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Andra viktiga verksamhetsutvecklingsområden att fortsätta arbeta med är hur vi utnyttjar tekniken smartare. Effektiviseringar och förenklad administration som kan skapa utrymme för våra
chefer och medarbetare och även säkra kvalitet och verksamhetsutveckling.
Vi behöver fortsätta se på hur vi kan använda medarbetarnas kompetens och utveckla våra
verksamheter. Förvaltningarnas olika aktiviteter för att hantera bristyrken samt det övergripande
arbetet kring arbetsgivarvarumärket. Att lyfta goda exempel och goda berättelser från våra verksamheter skapar en positiv bild och bidrar till att vi kan attrahera och behålla medarbetare.
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Marknadsanpassad och jämställd lönebildning

Ett antal år från 2016 med satsningar på marknadsanpassad och jämställd lönebildning har gett
effekt. Vid senaste mätningen, efter 2021 års löneöversyn, tjänar kvinnor inom Region Gotland
99,8% av männens lön (median), 2016 var siffan 94 %. Det är en förflyttning vi ska vara stolta
över. Vi kan konstatera att det ännu finns skillnader i 90:e percentilen, så arbetet behöver fortsätta för att helt få bort skillnaden i lön mellan män och kvinnor. Vi har under ett antal år även
satsat på bristyrken utifrån behålla-perspektivet. Då fler och fler yrken får brist på kompetens
och det i stort sett alla våra uppdrag även finns ”risk för brist” behöver arbetet med lönesatsningar fortsätta. Löneläget tillsammans med arbetsmiljön kommer vara den viktigaste delen för
att kunna attrahera och behålla medarbetare till våra uppdrag. Kan vi inte rekrytera medarbetare
ökar trycket på de medarbetare som finns i verksamheterna, vi får en sämre arbetsmiljö och i
och med det svårare att behålla våra medarbetare. En riktning som kommer kosta ännu mycket
mer än lönekostnadsökningarna.
Inför 2023 står vi inför en del osäkra faktorer gällande utvecklingen av behov och förväntningar
av löneökningar. Industrin ska förhandla 2023 års ¨märke¨ och utifrån ¨märket¨ fastställs sedan
lägsta nivå vad gäller utrymmet i Läkarförbundets och Kommunals löneavtal för 2023. Pandemin har påverkat våra verksamheter och medarbetarna har utifrån det hög förväntning på löneökningar. Utvecklingen av inflationen och dess påverkan på reallönen har också betydelse för
förväntningar på lönerna inför 2023. Sedan har vi bemanningsföretag och andra privata aktörer
som driver löneutvecklingen genom att erbjuda väsentligt högre löner för samma uppdrag hos
dem.
Utifrån ovan faktorer har förvaltningarna inför 2023 identifierat och kostnadsberäknat ett behov av lönepåslag på totalt 125 mnkr, där brist och jämställdhet motsvarar 25 mnkr och den generella ökningen 100 mnkr (2,77 procent). För 2022 var motsvarande behov 124 mnkr och utfallet blev 80 mnkr.
De identifierade grupperna för satsningar utifrån jämställdhet och brist är i stort samma yrkesgrupper som tidigare år; förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer, chefer
samt vissa handläggargrupper såsom byggnads,- miljö- och livsmedelsinspektörer med flera. Yrkesgrupper där regionen har många vakanser och/eller mycket svårt att rekrytera och behålla
medarbetare.
De flesta av yrkesgrupperna behöver satsas på både utifrån jämställdhets- och brist/behålla perspektivet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även lyft fram att de vill kunna göra lönesatsningar kopplat till pandemin. Den generella höjningen på samtliga yrkesgrupper är också viktig
eftersom vi annars halkar efter utifrån lönerna på marknaden och i andra regioner. Uteblivna
satsningar gör att även dessa grupper riskerar att bli bristgrupper, vilket betyder att vi riskerar att
i större och större omfattning inte kunna attrahera och behålla medarbetar som ska utföra våra
uppdrag. I vissa fall finns det även risk för fördyrningar av kostnader i samband med hyrlösningar. Våra viktiga funktioner behöver lyftas och få en marknadsmässig lönenivå.
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Vidareutbilda redan befintliga medarbetare

Lärosätena kommer framåt inte att kunna utbilda tillräckligt med personer som kan matcha våra
behov. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal
för att undvika en långsiktigt förstärkt kompetensbrist inom flera yrkeskategorier. Detta kan ske
genom statliga satsningar för vidareutbildningsmöjligheter, men behöver även kompletteras
med egna medel för att skapa attraktiva villkor som motiverar redan anställda medarbetare att
vidareutbilda sig mot tydliga bristområden.
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Strategisk hållbar bemanning

Utifrån utmaningen med kompetensförsörjningen behöver vi arbeta aktivt för att kunna använda våra befintliga medarbetare på bästa sätt. Vi behöver förbereda och ställa om våra verksamheter för att kunna utföra uppdrag på andra sätt, utifrån ett annat antal medarbetare, med
förändrade arbetssätt, nya kompetenser, oberoende av hyr och med heltid som norm. Även
överanställningar på enheter där vikariebehov ofta uppstår kan vara en del av lösningen. Genom
att se över personalbemanning kommer vi på sikt få bättre förutsättningar för större kontinuitet,
lägre sjuktal och lägre kostnader. Det behövs ett fokus på verksamhetsutveckling och ändrade
arbetssätt med fortsatt bra kvalitet och en ekonomi i balans för att klara rekryteringsutmaningen. Det är på många sätt även en kultur och förändringsarbete som behöver göras. Det behövs stöd i att kunna driva utvecklingen med att identifiera verksamhetsbehov och skapa engagemang och förändringsvilja för nya arbetssätt. Vi har kommit en bit på väg, men det finns
ännu en stor potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt både inom HR och i förvaltningarna kring bemanning. En långsiktig satsning på stöd till verksamheterna, system, kompetenshöjning och nya rollbeskrivningar skulle kunna göra att vi förflyttade oss betydligt inom
området strategisk bemanning och ge märkbara effekter.
Rätt använd kompetens och rekrytera bredare

Från 2019 till och med januari 2022 drevs, Norma – se kompetensen, i regionens regi. Ett projekt
från Europeiska socialfonden gällande attitydförändringar på arbetsplatser. Hur vi kan höja vår
kompetens och minska strukturella hinder för att kunna arbeta mer intensifierat med inkludering, bred rekrytering samt hur vi kan se och använda kompetens på nya sätt utifrån att vi har
fler och fler bristyrken där vi ser att det inte kommer att vara möjligt att klara kompetensförsörjning genom rekrytering.
När den kompetens som efterfrågas inte räcker till behöver vi tänka nytt kring vem som kan
göra vad. Genom Projekt Norma har vi sett på processer, strukturer och verktyg/metodstöd som
kan hjälpa oss att utveckla verksamheter och organisera arbeten annorlunda samt se hur vi kan
använda allas kompetens på ett mer flexibelt sätt. Bland annat har arbetsmetoden se och använd
kompetensen (SAK) utarbetats.
En metod för att hjälpa verksamheterna att se på sina kompetenser och möjligheterna att använda den på andra sätt. Vi ser att metoden kan utvecklas vidare och även användas vid omställning, arbetsfördelning, verksamhetsutveckling och effektivisering. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har också kommit igång och kan fördjupas. För att fortsätta implementera de
utvecklingsområden som har identifierats krävs resurser för att uppnå hållbara långsiktiga resultat efter projekttidens slut
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Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Inom regionen har det drivits ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att
digitalisera ett flertal processer, bland annat inom HR-området, i syfte att effektivisera och förenkla administrationen för chefer och medarbetare. En ökad digitalisering genom systemstöd
kan underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen, men det behövs samordning av systemstöden runt chefer; introduktion, utbildning och stöd för implementeringen, för att ge chefer rätt förutsättningar att kunna utnyttja verktygen på bästa sätt. Det behövs resurser med rätt kompetens inom digitaliseringsområdet som kan driva utveckling och
förvalta de system som implementeras.
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Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus – mål 15

En bra arbetsmiljö där det förebyggande arbetet är i fokus är en förutsättning för ett hållbart
medarbetarengagemang och även för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare. Traditionellt
arbetsmiljöarbete har handlat om att förebygga ohälsa och olycksfall. Ett hälsofrämjande arbetssätt är mer offensivt där främjandet fokuserar på att stärka frisk- och hälsofaktorer för att få
långvariga effekter och sänkta sjuktal. En förutsättning är en nära dialog och samverkan mellan
chefer, skyddsombud och medarbetare med god kompetens inom arbetsmiljöområdet och rimliga förutsättningar i uppdragen. Det behövs också en företagshälsovård med insatser som stödjer en förflyttning mot ett främjande och förebyggande arbete.
Effekten på våra sjuktal har varit tydliga under pandemin och bedöms ha en stor påverkan på
våra verksamheter under en lång tid framåt. Pandemin har även inneburit ett förändrat synsätt
på vad som är en arbetsplats, vilket ger oss möjligheter att tänka nytt och utveckla arbetssätt när
vi nu formar framtidens flexibla arbetsplatser.
I färdplanen för omställning till ett hälsosystem för hälsa genom livet beskrivs för att medborgare
på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att vård och omsorg av god kvalitet även
fortsättningsvis ska kunna erbjudas, behövs en omställning till ett hälsosystem som främjar hälsa och förebygger
sjukdom. Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen sammantaget
att belastningen på vården och omsorgen ökar.
I detta arbete är Region Gotland som arbetsgivare en viktig aktör. Med våra cirka 6 700 medarbetare utgör vi cirka 11 procent av Gotlands befolkning som medborgare, föräldrar och vårdtagare och gör på så sätt ett betydande avtryck i det generella folkhälsoläget på Gotland. Detta ger
oss en unik möjlighet till synergieffekter där satsningar på våra medarbetare även kan ge positiva
bidrag i ett större perspektiv.
Under 2019 började vi mäta graden av fysisk aktivitet hos våra medarbetare. Den generella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att alla mellan 18-64 år bör begränsa tiden vi
sitter stilla samt ha en pulshöjande aktivitet på minst 150-300 minuter per vecka. Cirka två av tio
medarbetare inom Region Gotland rör sig mindre än 150 minuter i veckan. Cirka tre av tio
medarbetare uppger att de sitter sju timmar eller mer per dag. 18 procent av Region Gotlands
medarbetare riskerar ohälsa på grund av för låg fysisk aktivitet. Vi behöver se över vår riktlinje
för friskvård, där vi idag erbjuder en friskvårdstimme eller friskvårdsersättning. Ett fungerade
och aktivt friskvårdsarbete, där vi fokuserar på främjande och förebyggande insatser istället för
punktinsatser och efterhjälpande insatser hjälper oss inte bara att klara vår bemanning utan ses
även som en personalförmån som kan bidra till attraktiviteten hos oss som arbetsgivare.
Idag finns många yrkesgrupper som har svårt att vara kvar i yrket fram till nuvarande pensionsålder. I ett hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver vi se på både generella insatser så
som kompetenshöjning inom levnadsvanor, rörelse och psykisk hälsa och även riktade insatser
på arbetsplatser kopplade till arbetets- och individuella förutsättningar.
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Region Gotland som arbetsgivare i arbetet med omställningen till ett hälsosystem som
främjar hälsa och förebygger sjukdom

Framtiden behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till förebyggande hälsa snarare än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms kunna
förebygga eller förbättra 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. För att ändra
beteende och vanor behöver medborgare och medarbetare både kunskap och olika sorters stöd.
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Här kan Region Gotland som arbetsgivare bidra genom att till exempel göra satsningar på kompetenshöjande insatser. För att samarbeta över gränser på ett systematiskt sätt och samordna insatser krävs projektledning/resurser.
Företagshälsovård

Nuvarande avtal med företagshälsovården gäller för perioden 2021-2024. Ett avtal med större
fokus på att ge chefer stöd i att bättre kunna använda företagshälsovårdens kompetens i förflyttningen mot främjande/förebyggande insatser. Avtalet behöver ges tillräckligt med medel så att
våra chefer kan ta stöd av en oberoende resurs när det behövs eller när interna resurser inte
räcker till. Region Gotland har under 2021 betalat 6,1 mnkr för insatser via företagshälsovårdsavtalet. Under 2020 var siffran för kostnader via företagshälsovården 5,3 mnkr och för 2019
5,4 mnkr. Regionens förvaltningar får en årlig kompensation med 3,4 miljoner, resten behöver
tas av egen förvaltnings budget. För att bedriva ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete behöver resurser finnas, både internt och externt samt medel som täcker dessa resurser.
Framtidens arbetsplatser

Pandemin har hjälpt till att se på detta med nya ögon och erfarenheter, även projektet Kontorsarbetsplatser Visborg driver utvecklingen framåt. Ett mer flexibelt arbetssätt kan ge nya effektiva samarbeten som gynnar verksamheterna samtidigt som det också kan bli en koppling till
kompetensförsörjningen och ge möjligheter att attrahera och behålla medarbetare på nya sätt.
Men ändrade förutsättningar kring flexibla arbetsplatser ställer också nya krav inom områden
som exempelvis ledarskap samt fysisk- och psykosocial arbetsmiljö.
Ett arbete med att processleda och synka perspektiven attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö och
hållbart arbetsliv, ekonomi och verksamhetsperspektiv kommer att resurssättas för att kunna
göras. Ett sådant arbete spänner över flera olika funktionsområden och behöver även synkas
med den regionala utvecklingsstrategin
8.4

Budget 2022 och framåt

Vid beräkning av personalkostnadsökningar och kostnader för personalstrategiskt arbete behöver hänsyn till faktorerna ovan tas för att kunna ställa om och möta kompetensförsörjningsutmaningar. Delar kan behöva finansieras centralt för att säkras i genomförandet medan andra delar kan behöva beskrivas som tydliga krav för varje nämnd att budgetera för inom sitt ansvarsområde.
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Faktorer att beakta i budgetarbetet för 2023:


Marknadsanpassad och jämställd lönebildning. Inför 2023 har förvaltningarna
identifierat, prioriterat och kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån jämställdhet
och bristsituation till 25 mnkr och utöver det identifierat ett behov av löneökningspåslag
för övriga på 100 mnkr (2,7 procent). Det blir en löneökningsnivå på totalt 125 mnkr
(3,4 procent).



Chefers förutsättningar. För att skapa bra förutsättningar för rimliga uppdrag, ändrade
strukturer, stödfunktioner som kan ge rätt stöd, behövs en gemensam riktning samt utrymme och resurser. Ett sådant utrymme behöver det tas höjd för i förvaltningarnas
budgetar.



Medel för att lyfta alla medarbetare. För att kunna behålla och motivera medarbetare
är en viktig del att vi som arbetsgivare visar uppskattning. Vi bör årligen säkra ett ekonomiskt utrymme på 400 kr per medarbetare, för att kunna ge uppskattning för goda insatser och prestationer. (ca 2,7 mnkr).
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Vidareutbilda redan befintliga medarbetare. Framåt behöver förvaltningarna ta ett
större budgetansvar för kompetensutvecklingen av redan anställda att vidareutbilda sig
mot bristområden. Ett sådant utrymme behöver det tas höjd för i förvaltningarnas budgetar.



Strategisk bemanning. Att arbeta med strategisk bemanning, där det finns ett aktivt
kvalitetsarbete med tydliga kopplingar till personalekonomi leder till märkbara effekter.
Det behövs långsiktig förstärkning inom området för att få effekt; uppföljning, ökad
kompetens, verktyg/metoder, system samt ett verksamhetsnära stöd till chefer att förändra arbetssätt och kultur. En fortsatt satsning på 2 mnkr behövs gemensamt för att
permanenta ett sådant stöd.



Breddad rekrytering och använda kompetensen. Lärdomarna utifrån projektet
Norma – se och använd kompetensen kommer att tas omhand. För att fortsätta implementera
de utvecklingsområden som har identifierats krävs resurser för att uppnå hållbara långsiktiga resultat efter projekttidens slut.



Omställningsarbete till ett hälsosystem som främjar hälsa och förebygger
sjukdom. För att möjliggöra mobilisering behöver resurser och medel för samarbete
över gränser, samordning och projektledning finnas. Även en samsyn styrning i regionens interna dokument som tydligt visar på vikten av omställningsarbetet. Budget för
samordning behövs för att driva arbetet.



Företagshälsovård. Region Gotland har under 2021 investerat 6,1 mnkr via företagshälsovårdsavtalet där förvaltningar får kompensation för cirka 3,4 mnkr. För att bedriva
ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete behöver resurser finnas både internt och externt och medel som täcker dessa resurser. Idag saknas det 2,7 mnkr i medel för kompensation till förvaltningarnas företagshälsovårdsarbete.



Framtidens flexibla arbetsplatser. Ett arbete att synka perspektiven attraktiv arbetsgivare, hållbart arbetsliv, ekonomi och verksamhetsperspektiv behöver göras. Ett arbete
som spänner över flera olika funktionsområden och som även behöver synkas med den
regionala utvecklingsstrategin. Budget för samordning behövs för att driva arbetet. Även
medel för eventuell ombyggnation, IT-teknik, utrustning med mera behöver tas höjd
för.
2023

Personalkostnadsökningar (motsvarande 2,7 procent)
Lönepåslag utifrån brist och jämställdhet

100 000
25 000

Chefers förutsättningar
Medel för att lyfta alla medarbetare

2 700

Vidareutbildning befintliga medarbetare
Strategisk bemanning
Breddad rekrytering och använda kompetensen
Omställningsarbete till ett hälsosystem som främjar hälsa och förebygger sjukdom
Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Företagshälsovård

2 700

Framtidens flexibla arbetsplatser
Avsatt i planen för personalkostnadsökningar
Summa

-100 000
30 400

Tabell 16: Sammanfattning faktorer inom HR-området att beakta i budgetarbetet (tkr)
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Driftbudget

9.1

Redan beslutade utökningar och besparingar (inarbetade i plankalkylen)

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att nedanstående avsättningar och ramjusteringar
ska genomföras i budgeten 2022-2023. (minustecken betyder att nämnden får pengar)
2023

2024

-100 000

-200 000

-40 000

-80 000

BUN: förskola, grundskola, fritidshem

-2 515

-2 721

GVN: gymnasieskola

-3 605

-6 778

HSN: medicinskteknisk utveckling

-48 000

-97 500

SON: äldreomsorg

-28 833

-59 739

0

2 000

TN: Samhällsbyggnadsprocessen, ökat bostadsbyggande

1 000

1 000

Pol org: Val 2022

1 700

1 700

Personalkostnadsökningar
Prisökningsreserv
Resursfördelningsmodeller

Övrigt
TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan

RS: Trygghetsboende

600

600

RS: Fakturahantering och e-handelssystem

1 100

1 100

RS: E-arkiv

1 250

1 750

0

0

RS: Gemensamma resurser för effektiviseringsarbetet

3 000

3 000

HSN: Fastighetsutvecklingsplan

3 000

3 000

-2 000

-2 000

1 000

1 000

-212 303

-433 588

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024

HSN: Ambulansverksamhet
MBN: Bygglov/plan, ökat bostadsbyggande
Summa ramjusteringar enligt plan 2022-2023

Tabell 17: Beslutade och inarbetade ramjusteringar 2023-2024 jämfört med budget 2022 (tkr)

9.2

Justering av resursfördelningsmodeller till följd av nya demografiska antaganden

Efter nya antaganden om den demografiska utvecklingen (befolkningsprognos mars 2022) föreslås följande förändringar. Alla belopp är förändringar utifrån 2021 års budget (minustecken betyder att nämnden får pengar).

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Behov
2023
BUN: förskola
BUN: fritidshem
BUN: förskoleklass
BUN: grundskola
Summa BUN

3 837
-3 239
-4 507
-11 962
-15 871

Skillnad
mot
plan
-1 441
-3 305
-3 209
-5 400
-13 355

GVN: gymnasieskola
SON: förändring äldre 65 år och uppåt
Summa

-4 689
-30 649
-51 209

-1 084
-1 816
-16 255

Behov
2024

Skillnad
mot plan

Behov
2025

5 250
-3 128
-2 582
-15 060
-15 521

303
-3 195
-3 960
-5 947
-12 800

6 305
-3 128
-2 649
-12 758
-12 230

-11 304
-62 156
-88 981

-4 526
-2 417
-19 743

-18 479
-95 275
-125 984

Tabell 18: Behov utifrån nya antaganden om demografiska förändringar 2023-2025 (tkr), jmf med budget 2022
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Summan av behovet efter uppdatering av nya befolkningssiffror jämfört med vad som tidigare
avsatts för resursfördelningsmodeller är som synes i tabellen ovan totalt 16,3 mnkr 2023 och
19,7 mnkr 2024.
Barn- och utbildningsnämnden

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen används sedan 2010 en modell för fördelning av
budgetmedel som utgår från förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor” Modellen rör
förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Varje barn/elev genererar en viss budgettilldelning (grundbelopp - skolpeng). Modellen är baserad på prognostiserade demografiska förändringar (elevströmmar) inför varje budgetår. Mätning av antalet barn/elever sker i princip
varje månad under året och ersättning utbetalas till respektive enhet.
Beskrivning av resursfördelningsmodellerna

I grundbeloppet - skolpengen ingår bidrag för:
1. undervisning
2. lärverktyg
3. elevhälsa
4. måltider
5. lokalkostnader
6. intäkter
7. administration
8. mervärdesskatt
I förekommande fall utgår ersättning för modersmålsundervisning och extraordinära stödåtgärder (tilläggsbelopp) samt regionalt stöd till små skolenheter.
Förskola

Skolpengen utgår med olika belopp för barn mellan 1 och 2,5 år och äldre än 2,5 år. Beloppet
per barn i respektive åldersgrupp är lika oavsett närvarotid. Beloppet justeras för olika faktorer
exempelvis socioekonomiska.
Grundskola inklusive förskoleklass

Skolpengen är ett bidrag per elev justerat för olika faktorer (socioekonomiska m.fl.). Antalet elever på en skola genererar en viss budgettilldelning med olika tilldelning beroende på årskurs.
För små enheter belägna utanför Visby tätort utgår ett extra bidrag per elev, så kallat landsbygdsstöd.
Fritidshem

Från och med läsåret 2012/2013 utgår skolpeng med lika belopp för elev i förskoleklass till år 6.
Beloppet justeras för olika faktorer exempelvis socioekonomiska.
Flöden under perioden 2023-2025

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Beräkningarna över förväntat antal barn och elever utgår från befolkningsprognosen från mars
2022. 93,9 procent av populationen beräknas delta i förskoleverksamheten, 59,4 procent i fritidshemsverksamheten samt 100 procent av populationen i förskoleklass och grundskola.
Tabellen nedan visar förändring år 2023 och framåt utifrån hur många barn och elever som man
planerar för 2022 och som också kompenserats i resursfördelningsmodellen. Den ekonomiska
effekten blir att rätt anslag tillförs kommande år även om det faktiska antalet barn inte stämmer
med planeringen.
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Verksamhetsform

2022
budget
2 745
2 668
631
5 964
12 008

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Totalt

2023

2024

2025

-56
+88
+32
+125
+189

-69
+85
-1
+170
+185

-78
+79
0
+138
+140

Tabell 19: Årliga förändringar jmf med 2022 av antal deltagande barn utifrån budget för 2022

I tabellen syns att det blir en stor ökning av barn 2023 och framåt framförallt i grundskolan men
även fritidshem ökar. Antal barn i förskolan och förskoleklass ser ut att minska åren framåt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ersättning utgår med ett grundbelopp per program som baseras på genomsnittskostnaden per
elev för de olika programmen. Det är stora skillnader i kostnad per elev mellan de olika programmen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar inför varje nytt kalenderår ett beslut
om vilket grundbelopp som gäller.
2023
1 587
227
63
48
1 925

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa

2024
1 660
227
64
49
1 999

2025
1 720
234
68
52
2 074

Tabell 20: Antal elever i gymnasieskolan 2023-2025 (i den kommunala skolan är 9 elever medräknade från annan kommun)

Socialnämnden

Hösten 2013 beslutades om att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorg som tillämpas från budgetåret 2014. Modellen bygger på befolkningsprognosen för personer 65+. Beräkningen av resursbehoven grundas på kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig statistik
och en viktning utifrån resultatet från kostnad per brukare (KPB). Resursbehovet speglar behovet utifrån de demografiska förändringarna och redovisas i fasta priser. Lönekompensation tillkommer som tidigare.
I beslutet om att införa en resursfördelningsmodell fanns en skrivning om att de ingående värdena ska stämmas av regelbundet och de demografiska förändringarna ska beräknas. Viktningen
har uppdaterats 2022 och får genomslag i 2023 års budget. Viktningen ska ses över inför budget
2026. Antal personer över 65 år utgår från senaste befolkningsprognosen från mars 2022.
I 2022 års budget tillfördes 29,9 mnkr då antalet personer över 65 år beräknades öka med 287
personer jämfört med 2021. Nu när de definitiva befolkningssiffrorna för 2021 samt ny prognos
för 2022 är redovisade visar det sig att slutliga resursbehovet hamnade över det beräknade. Det
blev fler äldre än beräknat i alla åldersgrupper.

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Ålder
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Summa

Beräknat
2021
4
4
3
2
1

182
044
728
148
254
692
16 048

Utfall
2021

Planerat
2022

4
4
3
2
1

211
052
728
175
263
686
16 115

4
4
3
2
1

169
040
797
322
291
716
16 335

Ny
prognos
2022
4 207
4 050
3 803
2 358
1 301
717
16 436

Planerat
2023
4
4
3
2
1

173
024
828
547
297
749
16 618

Ny
prognos
2023
4 213
4 046
3 842
2 579
1 311
759
16 750

Planerat
2024
4
3
3
2
1

158
985
857
676
390
768
16 834

Ny
prognos
2024
4 203
4 016
3 879
2 702
1 414
781
16 995

Planerat
2025
4
4
3
2
1

176
018
861
920
484
809
17 268

Tabell 21: Antal personer 65 år och äldre
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Avstämning Avstämning
2023
2024
2025
2021
2022
65-69
195
57
9 606
-85
-240
70-74
82
21
22 906
-476
26
75-79
0
188
-6 474
1 017
-502
80-84
1 795
579
3 745
7 612
13 601
85-89
1 451
214
-15 462
15 211
10 346
90+
-2 204
2 611
11 337
8 228
9 889
Summa
1 318
3 672
25 658
31 507
33 119
Tabell 22: Årliga resursbehov enl. befolkningsprognos mars 2022. Plusbelopp betyder ökade
behov och minusbelopp betyder minskade behov (tkr)
Ålder

År
2021 efter avstämning av definitiv folkmängd
2022 ny prognos
2023 beräknat behov
Summa netto budgettillskott 2023
Avsatt i plan
Differens jämfört med det som avsatts tidigare (beloppet
är 1,8 mnkr högre än det som avsatts i planen)

Resursbehov (tkr)
1 318
3 672
25 658
30 649
-28 833
1 816

Tabell 23: Resursbehov 2023 jämfört med det som tidigare kompenserats i budget 2022 och avsatts i plan 2023 (tkr)

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 30,6 mnkr tillförs socialnämnden i budget 2023 samt att
justering sker med ovanstående belopp i planen för 2024-2025
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Sammanfattning av nämndernas äskanden

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 173 mnkr för år 2023. Summan innehåller kompensation för nettoförändring av resursfördelningsmodellerna jämfört vad som tidigare avsatts i
planen, interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov.
Justering
Justering
Justering
Justering

resursfördelningsmodell
resursfördelningsmodell
resursfördelningsmodell
resursfördelningsmodell

BUN
GVN
SON
HSN

RS/regionstyrelseförvaltningen
RS/regionstyrelseförvaltningen, externa avtal
RS/regionstyrelseförvaltningen, internprishöjning
RS/räddningstjänst
RS/räddningstjänst, externa avtal
TN/teknikförvaltningen
TN/teknikförvaltningen,
TN/teknikförvaltningen,
TN/teknikförvaltningen,
TN/teknikförvaltningen,

externa avtal
interna priser
internhyra
driftkostnader exploatering

Miljö- och byggnämnden

13,4
1,1
1,8
-0,6

se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2

18,6
1,6
5,9

se avsnitt 9.3.1
se avsnitt 9.4.1
se avsnitt 9.5.1

4,4
0,0

se avsnitt 9.3.2
se avsnitt 9.4.2

34,6
3,1
3,3
1,8
1,6
7,5

se
se
se
se
se

avsnitt
avsnitt
avsnitt
avsnitt
avsnitt

9.3.3
9.4.3
9.5.2
9.5.2
9.6.1

se avsnitt 9.3.4

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, externa avtal
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, externa avtal

22,4
4,4
14,7
0,8

se
se
se
se

avsnitt
avsnitt
avsnitt
avsnitt

9.3.5
9.4.4
9.3.6
9.4.5

Socialnämnden
Socialnämnden, externa avtal
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden, externa avtal

25,0
9,5
22,0
16,1

se
se
se
se

avsnitt
avsnitt
avsnitt
avsnitt

9.3.7
9.4.6
9.3.8
9.4.7

Överförmyndarnämnden
Summa äskanden
Avsatta medel i plan för interna priser och externa avtal
Nettoäskande

0,0
213,0
-40,0
173,0

se avsnitt 9.3.9

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Tabell 24: Sammanfattning av nämndernas äskanden (mnkr)
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Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen äskar 18,6 mnkr i ramökning.
Demokratiuppdraget
Samhällsutvecklingsuppdraget
Serviceuppdraget
Summa

2023
8 650
5 700
4 200
18 550

2024
11 450
5 700
4 200
21 350

2025
13 450
5 700
4 200
23 350

Tabell 25: Sammanfattning regionstyrelseförvaltningens äskanden (tkr)

Förutom ovanstående äskanden kommer i särskilda ärenden skrivelser som innehåller äskanden.
Demokratiuppdraget

8,6 mnkr äskas inom ramen för förvaltningens demokratiuppdrag. För att svara upp mot krav
och förväntningar inom uppdraget demokrati, styrning och stöd så krävs förstärkning inom områdena juridik, upphandling, kommunikation och kvalitet och verksamhetsutveckling.
Samhällsutvecklingsuppdraget

5,7 mnkr äskas inom ramen för förvaltningens samhällsutvecklingsuppdrag. Förstärkning krävs
bland annat inom områdena innovation och smart specialisering, samverkan med Uppsala Universitet och andra externa aktörer, brottsförebyggande arbete samt ökat fokus på beredskap och
säkerhet. Det finns också behov av att förstärka kulturstödet samt en förstärkning av resurser
om Gotland ska kunna erbjuda fristad till förföljda konstnärer och författare inom ramen för
fristadsprogrammet ICORN.
Serviceuppdraget

4,2 mnkr äskas inom ramen för förvaltningens serviceuppdrag. Äskandet omfattar förstärkta resurser för en verksamhetsutveckling inom förvaltningen, permanent stöd till förvaltningarna i
strategisk hållbar bemanning, systemkostnader för regiongemensamma IT system samt ökat medieanslag till biblioteken.

Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen - räddningstjänst

Räddningstjänsten äskar om 4,4 mnkr i ramökning.
Hälsoundersökningar
Utbildning
Systemstöd
Generellt ramtillskott
Avskrivningskostnader
Ökad internhyra ombyggnad
Rekrytering av operativ chef
Rekrytering av utbildnings- och övningssamordnare
Summa

2023
500
1 000
200
1 000
40
200
800
700
4 440

2024
500
1 000
200
1 000
40
200
800
700
4 440

2025
500
1 000
200
1 000
40
200
800
700
4 440

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Tabell 26: Sammanfattning räddningstjänstens äskanden (tkr)

Utöver ovanstående äskande framhåller räddningstjänsten att extra satsning på brandmännens
löner behöver göras då medianlönen ligger under riket. Satsningen beräknas kosta 2,7 mnkr.



Obligatoriska hälsoundersökningar för vatten- och rökdykare bör ökas med 500 tkr då
dessa inte har varit finansierade de senaste åren.
Utbildningskostnader för nyanställda samt upprätthållande av kompetenser. Detta gäller
framförallt utbildningsplatser från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
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Årligen återkommande uppdateringar för räddningstjänsten specifika datasystem. Denna
post har inte varit upptagen i budget tidigare.
Nivåökning för övriga kostnader som mindre verktyg, reparationer, förbrukningsmaterial,
bränsle mm. Budgeterade övriga kostnader har under en längre tid varit för låg.
Ökad internhyra då fler fastigheter behöver anpassas till alla tjänstgörande personal. Idag
saknas omklädningsrum och duschar.

Räddningstjänsten har den 22/4 inkommit med en komplettering till strategisk plan, den innehåller äskande om rekrytering av utbildnings- och övningssamordnare samt rekrytering av en
operativ chef för sammanlagt 1,5 mnkr.
Framtagande av ett nytt handlingsprogram påbörjas under hösten 2022 vilket kommer att gälla
från 2024 till och med 2028. Räddningstjänsten påpekar att ramen antingen bör anpassas till
handlingsprogrammet eller så bör handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna anpassas
utifrån den givna ramen 2024 och framåt.
nettobudget.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden begär sammanlagt 34,6 mnkr i ramtillskott 2023.
Exploateringsverksamhet som driftskostnader

2023

2024

2025

14 950

14 950

14 950

Utökade resurser mark- och exploateringsprojekt

4 000

4 000

2 500

Rekrytering av trainees

1 200

1 200

1 200

Åtgärder för minskning av skadliga partiklar i luften

2 150

2 150

2 150

Ökade drivmedels- och materialkostnader

1 000

1 000

1 000

Resurs uppdrag arbetsmarknad

375

Verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet

450

450

450

560

560

560

Förstärkning projektledarresurser
Allmän kollektivtrafik, nytt biljettsystem (ettårigt

4 100

ramtillskott)
Särskild kollektivtrafik (nettobehov)

3 200

Skötsel kvarnar

100

100

100

Skötsel markreserv

250

250

250

Toalettavtal

140

140

140

200

200

1 500

2 800

4 000

480

450

430

2 000

2 000

145
30 395

145
30 075

Driftkostnader permanent gångtrafiklösning kryssningskajen

Kapitalkostnader
Beläggningsprogram och enskilda vägar
Landsbygdsutveckling
Permanent gångtrafiklösning Kryssningskajen
Parkering & trafikåtgärder Visby lasarett
Summa

145
34 600

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Tabell 27: Sammanfattning tekniska nämndens äskande (tkr)

Ramtillskott till följd av nya redovisningsriktlinjer för exploatering

Regionstyrelsen har tagit beslut om nya riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering. En konsekvens av riktlinjerna är att stora delar av kostnaden av ett exploateringsprojekt
framgent ska tas via driftsmedel. Personalkostnader ska i fortsättningen vara anslagsfinansierade. Med anledning av det krävs ett ramtillskott till mark- och exploateringsverksamheten på
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netto 15,0 mnkr 2023. Tidigare beslutad ramutökningar är bortdragna från den siffran. Det totala behovet är 20,2 mnkr.
Utökade personella resurser i mark- och exploateringsprojekt

I takt med att antalet mark- och exploateringsprojekt ökat och att vi står inför stora stadsutvecklingsprojekt vid Östercentrum och inre hamnen samt att regionen har en stor orderstock på
120 planuppdrag att hantera så krävs förstärkning av två mark- och exploateringsingenjörer, en
landskapsarkitekt och en trafikplanerare/trafikingenjörer. En ramförstärkning skulle behövas
för fyra tjänster vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor.
Rekrytering av trainees

Att kompetensförsörja mark- och exploateringsverksamheten innebär en stor utmaning. Under
2021-2022 har teknikförvaltningen ansvarat för en trainee och samhällsbyggnadsförvaltningen
för en. Det här har varit en lyckad satsning och förslagsvis rekryteras två nya trainees för funktioner inom samhällsbyggnadsprocessen även 2022-2023 på vardera teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett ramtillskott på vardera förvaltning skulle erfordras om 1,2
miljoner kronor.
Åtgärder för minskning av skadliga partiklar i luften

Enligt beslut i Regionfullmäktige 2019-09-23, § 222, ”Åtgärdsprogram för minskning av halten
skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby” ska åtgärdsprogrammet genomföras. För att teknikförvaltningen ska kunna fullfölja åtgärdsprogrammet krävs resursförstärkning. Halkbekämpning
med granitkross innebär en årlig merkostnad om 1,5 miljoner kronor. Under 2021 anskaffades
en ny sopmaskin godkänd för PM10. Kostnaden för maskinen ryms inom befintlig ram. För att
uppfylla kravet om mer frekvent sopning och sandupptagning krävs utökade personalresurser
med en årsanställd till en kostnad om 0,65 miljoner kronor.
Ökade drivmedels- och materialkostnader

Kostnaderna inom gata- och parkverksamheten har påtagligt ökat avseende material och drivmedel de senaste åren. Prisökningen avseende drivmedel 2021 ökade med cirka 30 procent och
materialkostnaderna har, i vissa fall, ökat mellan 50 och 300 procent. Ett ramtillskott begärs för
att kompensera för ökade drivmedels- och kapitalkostnader om 1 miljoner kronor.
Uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden
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Den 21 juni 2021 fattade regionfullmäktige beslut att ge i uppdrag till alla nämnder att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden i enlighet med den arbetsmarknadsutredning som regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra den 26 oktober 2020. För att möta uppdraget om att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ser teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ett gemensamt behov av en förvaltningsövergripande resurs som kan arbeta aktivt och strategiskt med
breddad rekrytering, som är en av Region Gotlands strategier för att möta kompetensutmaningen. Båda förvaltningarna står inför stora rekryteringsutmaningar inom teknikområdet, varför en samordning av denna funktion skulle öka möjligheten att kunna attrahera och rekrytera.
Att ha en gemensam funktion för två förvaltningar ger också goda möjligheter till lärande utveckling och samarbete över förvaltningsgränserna.
I dialog mellan teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att funktionen
är organisatoriskt placerad på avdelning verksamhetsstöd, på teknikförvaltningen och finansieras 60 procent av teknikförvaltningen och 40 procent av samhällsbyggnadsförvaltningen. Då
detta blir en nyetablerad funktion i förvaltningarna föreslås att uppdraget blir tidsbegränsat och
omfattar ett år, 2023. Under 2023 utvärderas funktionen, för att fatta beslut om eventuell permanent tillsättning. Kostnaden för teknikförvaltningen beräknas till 0,375 miljoner kronor.
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Verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet

Teknikförvaltningen har en verksamhet som gör ett klimatavtryck. I syfte att kunna arbeta
strukturerat och målmedvetet med att minska detta föreslår vi att en ny tjänst med benämningen ”Verksamhetsutvecklare hållbarhet” inrättas. Uppdraget innebär att föreslå hållbarhetsmål, stötta organisationens arbete och följa effekterna av vidtagna åtgärder. I rollen ingår även
en aktiv omvärldsbevakning och nätverkande. Tillkommande årlig kostnad beräknas till 0,45
miljoner kronor.
Förstärkning av projektledarresurser

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder Region Gotlands alla större infrastrukturinvesteringar. Under de senaste åren har efterfrågan av projektledarresurser ökat påtagligt i takt
med ökade krav och högre investeringstakt. Stadsutvecklingsprojektet Visborg kommer efter en
period av intensiv förprojektering övergå till att planerna på den nya stadsdelen ska omsättas till
praktisk handling. För att kunna bemanna dessa projekt krävs att ytterligare två projektledare
kan anställas. Huvuddelen av kostnaderna för projektledare finansieras genom att den tid som
läggs ner i projekten bygger upp investeringarnas anskaffningsvärde. Resterande del finansieras
med anslag. För att möjliggöra denna utökning krävs utökad ram om 0,56 miljoner kronor.
Allmän kollektivtrafik

Ramtillskott från 2023 är inte nödvändig då nya avtalet ger betydligt billigare produktion. 2023
beräknas totalkostnaderna jämfört med budgeterad kostnad för 2022 minska med cirka 6 miljoner kronor och 2024 blir skillnaden cirka 13 miljoner kronor. Redovisade belopp tar hänsyn till
kommande organisationsförändring och övriga höjda driftskostnader i samband med digitalisering inom enheten. 2023 ska byte av biljett- och affärssystem genomföras vilket kommer att
kräva ett tilläggsanslag om cirka 4,1 miljoner kronor för att täcka de engångskostnader som
uppsättning av systemet medför.
Särskild kollektivtrafik

Till följd av ökade produktionskostnader genom ökat nyttjande av sjukresor och färdtjänst i
kombination med låga intäkter (egenavgifter) krävs ramtillskott om 9,3 miljoner kronor för år
2023 och ytterligare 1 miljoner kronor för år 2024. Äskade belopp tar hänsyn till kommande föreslagna organisationsförändring och övriga höjda driftskostnader i samband med digitalisering
inom enheten.
Omorganisation kollektivtrafiken

Förslag till ny organisation för kollektivtrafiken har tagits fram enligt uppdrag från regionstyrelsen. Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att resurser från barn- och utbildningsnämnden
flyttas till teknikförvaltningen samt att verksamhetsutvecklare, kommunikatör och koordinator
rekryteras. Dessa nya tjänster beräknas öka personalkostnaderna med 3 miljoner kronor årligen
och effekten av detta är inkluderat i ovan redovisade behov för allmän och särskild kollektivtrafik.
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Skötsel kvarnar

Idag saknas driftbudget för att sköta kvarnarna Lågan och Kärringen i Visby samt kvarnen i
Slite. Under 2021 renoverades kvarnarna vilket finansierades av reavinsten vid försäljning av
kvarnen Plågan samt med bidragsmedel från Länsstyrelsen på Gotland. För att löpande skötsel
av våra kvarnar genom exempelvis tillsyn, reparationer och för att klottersanering ska kunna genomföras krävs ett ramtillskott om 100 tusen kronor.
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Skötsel markreserv

Det saknas en budget för driftkostnader kopplad till Region Gotlands markreserv som inte avser skogsfastighet. För att marken ska kunna skötas på ett bra vis fordras ett ramtillskott om 250
tusen kronor.
Toalettavtal

Förvaltningen får en mängd önskemål om att skriva avtal med näringsidkare på landsbygden för
att öppna upp toaletter under högsäsong liknande det avtal som finns mellan Region Gotland
och Visby centrum. Totalt finns 140 tusen kronor budgeterade för Visby. Om liknande avtal ska
kunna ordnas bör en liknande budget avsättas för landsbygden. Kostnaden för liknande avtal
med utvecklingsbolag på landsbygden beräknas till 140 tusen kronor.
Permanent gångtrafiklösning Kryssningskajen

Teknikförvaltningen har i en förstudie av möjliga alternativ tagit fram två förslag till permanent
trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter. Förslagen baseras båda
på att en gångbro byggs men skiljer sig i utformning och därmed i kostnad, risk och påverkan i
stadsbilden med mera. Förvaltningen förordar det alternativ som beräknas innebära en investeringsutgift om 60 miljoner kronor. Ramtillskott erfordras för kapitalkostnader, 2 miljoner kronor, och driftkostnader, 200 tusen kronor, från 2024.
Ökade kapitalkostnad för beläggningsprogram och enskilda vägar

Våra investeringar i beläggningsprogram och enskilda vägar genererar ökade kapitalkostnader
som inte ryms i dagens anslagsram. Ramtillskott erfordras med 1,5 miljoner för 2023, 2,8 miljoner kronor för 2024 och 4 miljoner för 2025.
Ökade kapitalkostnad investeringar till landsbygdsutveckling

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland, 2 miljoner kronor per år i investeringsmedel till landsbygdsutveckling. Totalt finns år 2022 10 miljoner kronor tillgängliga. Dessa medel
kan användas till att investera i Region Gotlands egendom runt om på Gotland. För att genomföra detta krävs samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Regionstyrelsen överlämnar beställning och budget till tekniska nämnden för genomförande. Insatserna ligger utanför ordinarie uppdrag 2022 hos teknikförvaltningen. De 2 miljoner kronor som
avsattes 2018 är sedan tidigare beslutade till Hemse ishall (RS 2018/783). Därför finns ett utrymme på 8 mnkr som förs över till teknikförvaltningen år 2022. Ramtillskott erfordras för kapitalkostnader med 0,48 miljoner kronor år 2023, 0,45 miljoner kronor för 2024 och 0,42 miljoner kronor för 2025.
Parkering och trafikåtgärder Visby lasarett
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Förvaltningen har i uppdrag att öka antalet parkeringar samt se över trafiksäkerheten och tillgängligheten i anslutning till Visby lasarett. Föreslagna lösningar innebär en investeringsutgift
om 6,8 mnkr. Ett ramtillskott om 145 tusen kronor behövs från 2023 för kapitalkostnaderna
140 tkr.
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Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden äskar 7,5 mnkr 2023.
Världsarvsarbete
Nyrekrytering 6 tjänster på bygglov
Nyrekrytering 4 planarkitekter
Finansiering av personal i översiktsplanearbetet
Upphörande av interndebitering Visborg
Rekrytering trainees
Nyrekrytering GIS ingenjör
Nyrekrytering livsmedelskontrollant
Ökad tillsyn av buller och ny anmälningsplikt vattentäkt
Medverkan i arbetet med bygglov och plan
Summa

2023
200
1 750
1 500
500
700
1 200
0
810
450

2024
200
1 750
1 500
500
700
1 200
600
210
450

2025
200
1 750
1 500
500
700
1 200
600
210
450

350
7 460

350
7 460

350
7 460

Tabell 28: Miljö- och byggnämnden, äskande (tkr)

Världsarvsarbete

Vid överflytten av ansvaret för världsarvssamordnaren till samhällsbyggnadsförvaltningen
minskades budgeten jämfört med tidigare. Dessa medel behövs för att genomföra uppdraget.
Bygglov

Resursförstärkning för att möta upp nya nivåer av ärenden. Bedömningen är sex personer vilket
innebär en ramökning med 1 750 tkr efter hänsyn till bedömda intäkter.
Plan

Nyrekrytering av 4 planarkitekter samt finansiering för personal som arbetar med översiktsplanen. Interndebitering i Visborgsprojektet upphör och ramjustering krävs. Beloppet på 700 tkr
omfattar flera enheter och är osäkert.
Trainee

Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021-2022 ansvarat för
varsin traineeanställd. Det har varit en lyckad satsning som kan fortsätta. Ett ramtillskott på
1 200 tkr till vardera förvaltningen äskas.
Geografisk information

En tjänst som GIS ingenjör äskas till 2024. En ökad efterfrågan på geografisk information och
digitalt kartmaterial ses men ryms inom ram 2023 då processerna i kartproduktion har effektiviserats.
Livsmedel

En extra tillfällig resurs för att genomföra den nya riskklassningen av livsmedelsverksamheterna
på Gotland. 600 tkr krävs 2023. En ny livsmedelskontrollant behövs och medel äskas med 210
tkr efter avdrag för beräknade intäkter.
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Miljö- och hälsoskydd

För att förbättra tillsyn av musikbuller och ny anmälningsplikt för vattentäkter äskas 450 tkr.
Enheten behöver också förstärkning inom arbetet med bygglov och plan. I takt med att byggandet ska öka på Gotland kommer de resursförstärkningar som görs inom enheterna plan och
bygglov generera ett behov även inom miljö- och hälsoskydd. Inom enheten är VA-granskning
och naturvärdesgranskning av bygglov och detaljplaner organiserad. Behovet uppskattas till 350
tkr. Denna kostnad borde på sikt omfattas i plankostnadsavtalet.
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Barn- och utbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal äskar nämnden om ramtillskott med 22,4 mnkr år 2023.
Grundskola
Särskolan
Barn- och elevhälsa (grundskola)
Kompetensförsörjning
Tilläggsbelopp
Digitalisering
Finansieringsprincipen
Summa

2023
10 000
1 000
2 000
1 200
5 000
530
2 700
22 430

2024
10 000
1 000
2 000
1 200
5 000
530
2 700
22 430

2025
10 000
1 000
2 000
1 200
5 000
530
2 700
22 430

Tabell 29: Barn- och utbildningsnämnden, äskande (tkr)

Grundskola

Särskilda utbildningsgrupper: Ett ökat behov av särskilda undervisningsgrupper finns inom
grundskolan i alla skollinjer. Dessa satsningar är kostnadskrävande men ger ett tydligt resultat i
form av ökad närvaro och bättre mående. Nämnden äskar 3 mnkr i ramökning för särskilda utbildningsgrupper.
Socioekonomisk resursförstärkning: Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att påverka
skolresultaten. Nämnden äskar 7 mnkr i ramförstärkning för arbetet med detta.
Särskolan

Personlig assistans saknas dagtid för elever. Nytt nationellt program på gymnasiesärskolan
(Skog, mark och djur) startade hösten 2020 med en kostnadsökning som följd som inte täcks
inom befintlig ram. Nämnden äskar 1 mnkr i ramökning för personlig assistans och nytt gymnasieprogram.
Barn-och elevhälsa (grundskola)

Trots tidigare utökad budgetram för barn- och elevhälsa så har Gotland inte tillräckligt med
kompetenser och insatser utifrån elevernas behov. Nämnden äskar 2 mnkr i ramökning för insatser gällande barn- och elevhälsa i grundskolan.
Kompetensförsörjning

Ett förstärkt utbildningserbjudande för redan anställda lärare som innebär ytterligare betald ledighet för studier, utöver de förmåner som innefattas i förutsättningarna för aktuellt statsbidrag
föreslås införas. Detta för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist. Detta ska motivera till att
läsa in en lärarutbildning eller att komplettera sin lärarlegitimation med ämnen där behöriga lärare saknas. Nämnden äskar 1,2 mnkr för att öka attraktiviteten i kommande utbildningserbjudanden.
Tilläggsbelopp
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Antal ansökningar av tilläggsbelopp (särskild ersättning för enskilda barn som har omfattande
behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån barnets behov) ökar och nämnden
äskar 5 mnkr i ramförstärkning på grund av detta.
Digitalisering

Digitaliseringen syftar till att stärka det pedagogiska uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas
och skapa en mer modern, tillgänglig och effektiv förvaltning. Under planperioden planeras
flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer (e-arkiv, objektsförvaltarmodell och
ny lärplattform för alla skolformer). Nämnden äskar 0,53 mnkr för digitalisering.
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Finansieringsprincipen

Nämnden äskar om budgettillskott inom ramen för de generella statsbidragen, enligt nedan:
Belopp, tkr
2023
Utökad undervisningstid i lågstadiet

1 300

Extra studietid och utökad lovskola

1 400

Summa

2 700

Tabell 30: Finansieringsprincipen, äskande (tkr)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal äskar nämnden 14,7
mnkr 2023.
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsavdelningen
Arbetsliv och etablering
Wisbygymnasiet
Digitalisering
Tilläggsbelopp
Kompetensförsörjning
Finansieringsprincipen
Summa

2023
6 750
1 000
3 000
1 600
800
130
1 200
200
14 680

2024
6 750
1 000
3 000
1 600
800
130
1 200
200
14 680

2025
6 750
1 000
3 000
1 600
800
130
1 200
200
14 680

Tabell 31: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äskande (tkr)

Vuxenutbildning

Nämnden äskar 1,5 mnkr i ramökning för särskild utbildning för vuxna.
Nämnden äskar 2 mnkr i ramökning för särskild utbildning för yrkesvux och yrkeshögskolan.
Nämnden äskar 1,2 mnkr i ramökning för SFI.
Nämnden äskar 0,65 mnkr i ramökning för studie- och yrkesvägledning för vuxna.
Nämnden äskar 0,65 mnkr i ramökning för Lärcentrum.
Nämnden äskar 0,75 mnkr i ramökning för semestertjänst lärare med anledning av organisationsförändring (från ferietjänst till semestertjänst).
Folkhögskolan

Nämnden äskar 1 mnkr för allmänna linjens inriktning Enter.
Ungdomsavdelningen

Nämnden äskar 2 mnkr för att permanenta två projekten (ungdomar i offentliga miljöer och
projektet stödinsatser för att främja skolnärvaro).
Nämnden äskar 1 mnkr för Fenix UngKulturhus.
Arbetsliv och etablering
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Nämnden äskar 1 mnkr i ramökning för arbetslivsinriktad rehabilitering/utredning i arbete.
Nämnden äskar 0,6 mnkr i ramökning för arbetsgivarsamordnare.
Wisbygymnasiet

Nämnden äskar 0,6 mnkr i ramökning för att täcka kostnaden av en gemensam utbildningskoordinator för Wisbygymnasiet och avdelningen för arbetsliv och etablering.
Nämnden äskar 0,2 mnkr i ramökning för att bibehålla kvalitén på Teknikcollege.
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Digitalisering

Digitaliseringen syftar till att stärka det pedagogiska uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas
och skapa en mer modern, tillgänglig och effektiv förvaltning. Under planperioden planeras
flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer (e-arkiv, objektsförvaltarmodell och
ny lärplattform för alla skolformer). Nämnden äskar 0,13 mnkr för digitalisering.
Tilläggsbelopp

Antal ansökningar av tilläggsbelopp (särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande
behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån elevens behov) ökar och nämnden
äskar 1,2 mnkr i ramförstärkning på grund av detta.
Kompetensförsörjning

Ett förstärkt utbildningserbjudande för redan anställda lärare som innebär ytterligare betald ledighet för studier, utöver de förmåner som innefattas i förutsättningarna för aktuellt statsbidrag
föreslås införas. Detta för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist. Detta ska motivera till att
läsa in en lärarutbildning. Nämnden äskar 0,2 mnkr för att öka attraktiviteten i kommande utbildningserbjudanden.
Socialnämnden

Socialnämnden begär ramtillskott med 25 mnkr. I beloppet ingår inte kompensation för resursfördelningsmodell, externa avtal, personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt svårrekryterade yrkesgrupper utifrån genomförd lönekartläggning.
Socialnämnden äskar 25 mnkr för att få ekonomisk balans i sin LSS-verksamhet. Nämndens
framhåller att kostnaderna för LSS-insatser ligger på en mycket låg nivå jämfört med andra
kommuner. Trots det har verksamheten dragits med underskott de senaste åren. LSS-verksamheten är en rättighetslagstiftning som inte går att ta bort eller förändra. Nämnden anser att verksamheten är underfinansierad. Kostnaderna kommer att öka framåt med fler brukare och fler
placeringar i bostad med särskild service. För närvarande finns inga platser att erbjuda på Gotland och socialnämnden har dömts att betala särskild avgift till IVO (inspektionen för vård och
omsorg) för ett icke-verkställt beslut. Under 2023 kommer en nytt boende med sex platser att
kunna erbjudas, kostnadsökningen är bedömd till nästan 6 mnkr per år.

LSS-verksamhet
Summa

2022

2023

2024

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Tabell 32: Socialnämnden, äskande drift (tkr)
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Nämnden framhåller att man har stora utmaningar med att lösa kompetensförsörjningen framåt
och en viktig faktor är lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning behövs 6,4 mnkr i budgettillskott för satsningar på svårrekryterade grupper.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 22,0 mnkr i utökad driftbudget för 2023. I beloppet ingår
inte kompensation för resursfördelningsmodell, externa avtal, personalkostnadsökningar samt
extra medel för särskilt svårrekryterade yrkesgrupper utifrån genomförd lönekartläggning.
Lokaler korpen
Hyrpersonal - förstärkning av budget
Kompensation för digital utomlänsvård
1177 drift i egenregi
Svenskt ambulansflyg
Summa

2023
1 100
10 000
6 000
2 400
2 500
22 000

Tabell 33: Hälso- och sjukvårdsnämnden, äskanden drift (tkr)

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver utöka sina lokaler på Korpen och begär att kompenseras med 1,1 mnkr för utökad hyreskostnad. Ombyggnation och renovering kommer att ge
högre driftkostnad men är inte känt ännu.
Nämnden begär förstärkning av budget för hyrpersonal med 10 mnkr för att klara sin bemanning. Flera aktiviteter pågår för att säkra grundbemanning och försöka minska behovet av hyrpersonal. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll både på Gotland och i flera andra regioner. Hyrpersonal innebär en merkostnad.
Nämnden äskar 6 mnkr för digital utomlänsvård. De digitala vårdgivarna har etablerat sig på
marknaden. De erbjuder allt från läkarbesök till besök hos psykolog eller artrosskola. Kostnaden
har gått från 0,5 mnkr 2017 till ca 6 mnkr 2021. Kostnaden är en merkostnad för nämnden där
inget tyder på att det bidrar till mindre vårdbehov i den egna verksamheten.
Sjukvårdsrådgivningen 1177 på Gotland bedrivs sedan 2021 i privat regi. När verksamheten bedrevs i privat regi kunde leverantören kombinera tjänsterna med andra typer av telefontjänster
vilket gav en effektivare tjänst än vad som är möjligt i nuvarande verksamhet. Samarbete sker
nattid med Västmanland och Sörmland. Kostnadsnivån i privat regi var cirka 3,6 mnkr (kombinerat med andra tjänster hos den externa leverantören). Budget 2022 i egenregi är 6,2 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 2,4 mnkr för 2023.
Från och med 1 april 2022 kommer Svenskt Ambulansflyg (KSA) att helt ta över flygambulanstransporterna för gotländska patienter. Timpriset för en transport med ambulansflyg blir högre
med KSA än med nuvarande leverantör som förvaltningen anlitar mest. Dessutom tillkommer
en särskild avgift att faktureras samtliga regioner enligt en framtagen beräkningsmodell. Nämnden äskar 2,5 mnkr för kostnadsökningen. En viss osäkerhet finns i uppskattningen av beloppet.
Nämnden framhåller att man har ett behov av att göra prioriterade lönesatsningar för att behålla
och rekrytera medarbetare. Medel för att klara behovet uppskattar nämnden till 7,2 mnkr utöver
ordinarie lönerevision.
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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden äskar inga extra resurser 2023.
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Externa avtal

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Begär 1,6 mnkr för externa avtal.

Partistöd
Div. medlemskap
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur och fritidsområdet
Summa

2023
109
660
455
388
1 612

2024
109
660
455
388
1 612

2025
109
660
455
388
1 612

Tabell 34: Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Anslaget för partistöd kommer för 2023 enligt gällande regler att öka med 109 tkr beroende på
att prisbasbeloppet höjts.
Medlemsavgifter till SKR och andra organisationer samt avtal för regiongemensamma IT-system kommer att öka med 660 tkr.
Till länsinstitutionerna som omfattas av kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning motsvarande 2 procent vilket innebär 450 tkr.
Till övriga utförare inom kulturområdet, till idrottsanläggningar inklusive Kustparksbadet, resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar begärs en uppräkning motsvarande 2
procent vilket innebär 388 tkr.
Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänst

Räddningstjänsten begär 0,04 mnkr för indexuppräkning av externa avtal. Räddningstjänsten
har avtal med Storstockholms brandförsvarsförbund.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Summa

Budgeterad
kostnad 2022, tkr
1 224

Kompensation
tkr
41
41

Tabell 35: Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen har flera externa avtal med årlig prisuppräkning. Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande
externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Kollektivtrafikoperatör, Bergkvarabuss
Särskild kollektivtrafik, DRT Solutions
Maskiner Gata/Väg/Park
Summa

2023
2 500
500
150
3 150

2024
2 500
500
150
3 150

2025
2 500
500
150
3 150

Tabell 36: Tekniska nämnden, teknikförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)
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Kollektivtrafikoperatör

Externt avtal finns med Bergkvarabuss för den allmänna kollektivtrafiken. I avtalet finns en indexklausul för årlig reglering av det avtalade priset. Indexjustering enligt branschindex beräknas
innebära ökade kostnader 2023 med 2,5 % vilket motsvarar 2,5 mnkr.
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Särskild kollektivtrafik

Externt avtal finns med DRT Solutions för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 500 tkr upp.
Maskiner Gata/Väg/Park

Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal. Bland dessa tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader till följd av indexuppräkning beräknas till 150 tkr från år 2023.
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden begär 4,4 mnkr för externa avtal.
Undervisningsresurs (löner):
fristående förskolor: 69 232 tkr
fristående fritidshem: 10 505 tkr
fristående förskoleklass: 5 046 tkr
fristående grundskolor: 56 184 tkr
Köp av stödverksamhet (skolskjutsar) indexuppräkning 2 %
Summa

2023
3 524

2024
7 055

2025
10 580

862
4 387

1 725
8 779

2 587
13 167

Tabell 37: Barn- och utbildningsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem,
skolverksamhet oavsett kommunal eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall kompenseras även fristående huvudman. Löneutvecklingen har beräknats till 2,5 procent 2023-2025
och övriga indexantaganden med 2 procent per år.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär 0,8 mnkr för externa avtal.
Externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2023 finns inte. Lagen om offentliga bidrag
på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2023 beräknas uppgå
till 800 tkr.
Socialnämnden

Socialnämnden begär 9,5 mnkr för indexuppräkning av externa avtal.
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Nämnden köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är
476 mnkr 2021, exklusive flyktingmottagning. Av det totala beloppet avser cirka 407 mnkr privata utförare, 33 mnkr Försäkringskassan för personlig assistans, 32 mnkr ersättning (främst familjehem) samt 4,7 mnkr inhyrd personal.
För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och familjehem behöver socialnämnden 9,5 mnkr med ett antagande om prisökning på 2 procent för 2023. De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI, som tas fram av SKR. OPI för
2022 är 1,9 procent. För att få fram utgångsläget 2022 då det inte finns någon helårsprognos har
antagits en ökning på 2 procent på 2021-års utfall, exklusive flyktingmottagning.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 16,1 mnkr för externa avtal.
Landstingsprisindex (LPIK) för 2023 är 3,8 procent.
Nämnden har tagit upp kompensation för utomlänsvård med 8,8 mnkr baserat på en prisuppräkning med 4,0 procent.
Avtal

Alarmering och dirigering (SOS Alarm, MSB,
CSAM)
Privata vårdgivare enl.
nationella taxan
(läkare o fysioterapeuter)
Privata vårdgivare enl. LOU-avtal
(fysioterapi, fotvård)
Njursjukvård
(B Braun Avitum AB)
Privat primärvård
(Praktikertjänst, Unicare)
Ambulans (Samariten)

Kompensation
2023
tkr

Omsättning
tkr

Beräknad
indexhöjning

2 773

3,8 %

6 850

3,8 %

260

2 150

3,8 %

80

22 000

3,42 %
(90% av LPIK)
3,8 %

750

59 280

105

2 250

Luftburen ambulanssjukvård (Babcock, KSA)

54 185

Konsultavtal
(till största delen KARGO)
Prisuppräkning
utomlänsvård
Privat barn- och ungdomstandvård och särskilda
patientgrupper

17 772

90 %
av pris med LPIK
90 %
av LCI kol H= 3,8%
4,0 %

222 242

4,0 %

8 800

3 055

3,8 %

115

44 937

Summa

1 020
2 060
700

16 140

Tabell 38: Hälso- och sjukvårdsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)

9.5

Kompensation för höjning av interna priser
Regionstyrelseförvaltningen

Inom regionstyrelseförvaltningen är måltidsavdelningen en resultatenhet som finansieras via internt köp och sälj. Digitaliseringsavdelningen finansieras till del av anslag och till viss del av internt köp och sälj. Övriga avdelningar är helt anslagsfinansierade.
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Justering av internpriser för resultatenheterna är grundläggande för driftbudgeten och förvaltningen behöver årligen genomföra en höjning av resultatenheternas priser med anledning av
ökade lönekostnader, eventuellt höjda internhyror samt generella prisökningar för varor och
tjänster.
Förvaltningen återkommer med förslag när beslut är taget, hur prishöjningen ska fördelas på
olika tjänster samt hur kompensationen fördelas till respektive köpande förvaltning.
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Löneökningar måltid 2,5 procent

Hyresförändring (1 %) motsvarar 150 tkr

Ökade livsmedelspriser
Indexuppräkning livsmedel och transport
Ökad hyreskostnad kök (investering 2022)
Löneökning kanslier överförmyndarnämnd och patientnämnd
Summa

Beredningsunderlag

2023
1 400

2025
1 400

2025
1 400

3 100
260
1 000
115

3 100
260
1 000
115

3 100
260
1 000
115

5 875

5 875

5 875

Tabell 39: Regionstyrelseförvaltningen, prisförändringar (tkr)

Löneökning

Förvaltningen räknar med en lönekompensation på 2,5 procent 2023. Det motsvarar 1,5 mnkr
för måltidsavdelningen och kanslierna.
Hyresförändringar

En hyresförändring på 1 procent innebär en kostnadsökning på 0,2 mnkr för måltidsavdelningen. Den totala hyran för måltid är 14,9 mnkr. Som en följd av planerad anpassning samt
om- och tillbyggnad av kök ökar lokalhyrorna. Investering på 10 mnkr genomförs 2022 och hyran höjs med 1 mnkr.
Måltidsförsörjning

Det senaste året var ökningen av SCB:s livsmedelsprisindex 0,4 procent. Måltidsverksamheten
köper livsmedel för ca 31 mnkr per år. Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 125 tkr. För
att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även transporter av externa företag för ca 5,5 mnkr som indexuppräknas. Beräknad
kostnadshöjning 110 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning på 260 tkr.
Under första kvartalet 2022 har livsmedelspriserna ökat drastiskt. Prisökningen är cirka 10 procent vilket på helår skulle motsvara en kostnadsökning på 3,1 mnkr. En prishöjning av måltidspriserna behöver göras. Bedömningen är att kostnadsökningen inte är tillfällig och inte blir lägre
än 10 procent.
Tekniska nämnden
Försörjningsverksamhet

För försörjningsverksamheten föreslås prisjusteringar för att kompensera för löneökningar, hyreshöjning och ökning av övriga kostnader. Efter fastställd uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och hur kompensation ska
fördelas till respektive köpande förvaltning.
Löneökningar 2,5 procent

2023
2 225

2024
2 280

2025
2 340

Kostnadshöjning fordon, drivmedel, material m.m.
OH-kostnad
Summa

220
893
3 338

230
893
3 403

240
893
3 473

Hyresförändring 1 % motsvarar 42 tkr
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Tabell 40: Teknikförvaltningen, försörjningsverksamheten, prisförändringar (tkr)

Löneökning - En beräknad löneökning på 2,5 % på den totala lönekostnaden om 89 000 tkr
innebär en kostnadsökning hos försörjningsavdelningen om 2 225 tkr. Äskandet ska anpassas
till beslut om generell löneökningskompensation.
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Hyreskostnadsökning – En hyreshöjning på 1 % innebär en kostnadsökning om 40 tkr. Äskandet ska anpassas till beslut om hyreshöjning generellt.
Övriga kostnadsökningar – Försörjningsavdelningen har kostnader motsvarande 5 600 tkr för
fordon, drivmedel, material m.m. Kostnaderna ökar år från år och kostnadsökning motsvarande
KPI om 3,9 % innebär en kostnadsökning om 220 tkr 2023.
Teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen har inte samma princip gällande OH-kostnadernas finansiering. När avdelningen omorganiserades till teknikförvaltningen så har avdelningen belastats med en OH-kostnad om 873 tkr. Priserna behöver höjas med motsvarande
summa för att inte medföra en besparing i verksamheten.
Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift
av fastigheter visar på en ökning för 2023. Det innebär att det finns ett behov av att höja internhyrorna med 0,4 % vilket motsvarar 1,8 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget.
Det som förutspås är kostnadsökningar samt en förväntad inflation på 2 %.
De största posterna som förklarar behovet av höjning av internhyran
Ökning av kapitalkostnader. Det som påverkar dessa kostnader är komponentavskrivningsreglerna som infördes för några år sedan samt ett ökat investeringsbehov om 10 mnkr avseende fastighetsägaransvar. Den totala ökningen av kapitalkostnader beräknas till 3 mnkr.
 Kostnaderna för reparationer har blivit högre än budgeterat de senaste åren till följd av tidigare eftersatt underhåll och prisökning på material. Den högre kostnadsnivån väntas bestå
och beräknas till 3 mnkr.
 Kostnaderna för Visborg minskar med 9,1 mnkr men hyrorna för övriga inhyrda lokaler ökar
med 2,3 mnkr.


Personalkostnader
Uppvärmning, el, underhåll
Kapitalkostnader
Hyra Visborg
Hyra övriga inhyrda objekt
Strategisk vakans
Intäkter externa hyror och investeringsbidrag
Behov av höjd internhyra

2023
300
5 900
3 300
-9 100
2 300
2 000
- 2 900
1 800
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Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär bland annat färre utförda reparationer och
att viss del av planerat underhåll inte kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för ökade
kostnader man inte kan påverka. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att redovisa ett underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran inte
speglar den verkliga kostnaden för lokalerna de disponerar.
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Driftskostnader till följd av exploatering

Regionstyrelsen har beslutat att prisökningsreserven från 2023 och framåt även ska omfatta
driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden samt att prisökningsreserven ska utökas till 40 mnkr från 2023 (RS § 312, 2021-10-27).
Tekniska nämnden
Drift Honnörsparken
Drift banvallstråket Visborg
Kapitalkostnader
Artilleriet
Visborg
Järnvägen
Såpsjudaren
Summa

2023
900
40

2024
900
40

2025
900
40

230
341
42
21
1 574

230
341
42
21
1 574

230
341
42
21
1 574

Driftkostnader Honnörsparken

Exploateringen av A7-området omfattade anläggandet av Honnörsparken. Parken är nu Gotlands största och omfattar cirka 3,4 hektar med lekplats, graffittivägg, ängsytor, gräsmattor, parkeringar med tillhörande planteringar, 81 träd, 1 010 buskar samt papperskorgar. Parken innebär
att ansvaret för regionens parkförvaltning påtagligt utökats. För att klara detta behövs utökade
driftsmedel tillföras parkverksamheten. Driftsmedel avser utökning av bemanningen med en
årsanställd samt kostnader för utrustning med mera som behövs i parkförvaltningen. Ramtillskott begärs om 900 tkr.
Driftkostnader banvallsstråket Visborg

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Visborg ska en ny gång- och cykelväg anläggas under
2022. Den nya gång- och cykelvägen kommer förbinda Visborg med cykelväg vid rondellen
mellan Söderväg, Visbyleden och väg 140. Detta kommer innebära utökat driftansvar och tillkommande årlig kostnad om 40 tkr.
Ökade kapitalkostnader

Ett antal genomförda exploaterings genererar ökade kapitalkostnader från 2023. Dessa projekt
är Artilleriet, Visborg, Järnvägen och Såpsjudaren.

9.7

Externa taxor och avgifter
Regionstyrelsen

Ingen förändring föreslås
Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen använder nio taxor och två prislistor. Här nedan redovisas taxorna i punktform.
Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årligindexuppräkning sker. VA-taxan för brukningsavgifter höjdes 1 januari 2022 med 10 % samtidigt
som anläggningsavgiften lämnades oförändrad. Taxan kommer att behöva höjas med 3 % de
kommande åren.
 Avfallstaxa –avfallstaxan reviderades och höjdes med 10 procent avseende hushållsavfall för
ett standardabonnemang och 10 procent på slamtaxan från 1 februari 2021. Taxan innehåller
indexklausul.
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Utfallet av de verksamheter inom avfallsverksamheten vilka ska finansieras av avfallstaxan
har under de senaste två åren haft en negativ utveckling. En översyn av verksamheterna och
deras kostnader kommer ske kontinuerligt. Modellen för taxans konstruktion kommer även
att ses över för att ta med de ökade kostnaderna inom verksamheten.
Avgifter för vissa transportdispenser s.k. transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets kommuner
tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda indexreglering på
parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en indexklausul införs måste de
lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms som administrativt tungt.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs. Taxan
för utveckling av markupplåtelse Almedalsveckan har justerats under 2021.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
Taxan höjdes 2019.
Taxa för grävtillstånd reviderades senast 2020. Taxan innehåller en indexklausul för årlig
uppräkning.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar reviderades och uppräknades 1 januari
2022. Årlig indexuppräkning görs.
Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden ser ett behov av justering av taxor inför 2022, vilket sker varje år och oftast genom
prisindex kommunal verksamhet (PKV). Index för 2022 är prognostiserat till 3 %. Taxan är ett
levande dokument, som ständigt behöver ses över, i och med förändrade lagstiftningar och processer samt kostnader. Här följer nämnden kommunallagens principer som gäller för taxa, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även förvaltningslagen, plan och
bygglagen och miljöbalken att förhålla sig till, vilket styr vad som får debiteras och hur debitering får ske.
Barn- och utbildningsnämnden

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

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.
Socialnämnden

Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av en maxtaxa som för 2022 uppgår till 2 170 kronor per månad och
brukare (2 139 kronor 2021). För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift
på 600 kronor per månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tandvårdstaxan inom folktandvården höjdes senast 2021. Privata tandläkares taxor ligger betydlig högre än taxorna inom folktandvården. Kostnadsökningarna inom folktandvården ökar med
cirka 5 procent per år. Baserat på nuvarande kostnadsnivå och förväntad kostnadsökning kommer förvaltningen lägga fram ett tjänsteärende med avsikten att höja tandvårdstaxan inom folktandvården. Den egna laboratorieverksamheten kommer att höja sina priser med 2 procent respektive år under 2023-2025.
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10 Investeringar
10.1 Sammanfattning av nämndernas investeringsäskanden

Investeringsbudgeten för 2023 på 636 mnkr beslutades i samband med regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 i november 2021. Regionstyrelseförvaltningens
rekommendation är att regionfullmäktige även i fortsättningen ska ta beslut om en tvåårig investeringsbudget.
I nämndernas strategiska planer äskas om att investeringsbudgeten för 2023 utökas med sammanlagt 164 mnkr till 801 mnkr varav investeringsutgifter i avgiftsfinansierad verksamhet 157
mnkr. Nämnderna äskar om totala investeringar för perioden 2023-2027 på 3 283 mnkr, varav
investeringsutgifter i avgiftsfinansierad verksamhet 836 mnkr. Då den demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är det viktigt att prioritera och även besluta
hur investeringarna ska finansieras. Trots den förbättrade likviditeten är det inte möjligt att
egenfinansiera investeringar på den här nivån.
Investeringsbudget för 2022 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 1 099 mnkr, 554 mnkr
är ordinarie budget och 544 mnkr är kompletteringsbudget. Utöver den beslutade budgeten
2022 har tilläggsanslag på 38 mnkr beviljats fram till 31 mars. Ytterligare 2 tilläggsanslag på sammanlagt 14,8 mnkr är under behandling. Kompletteringsbudgeten består till största delen av pågående lokalinvesteringar, 188 mnkr, VA 124 mnkr samt mark- och stadsmiljö, gator och vägar
51 mnkr, i övrigt är det mindre projekt som pågår. I de nya riktlinjerna för investering så är det
tydligt vilka investeringar som kan kompletteringsbudgeteras och vilka som inte kan det.
Det finns flera skillnader mellan den beslutade budgeten för 2023 och de nya äskandena. De
största skillnaderna återfinns inom tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden. TN
äskar om 84 mnkr mer än den tidigare beslutade budgeten. De största skillnaderna är investeringar i Visby hamn där investering i fenderverk i färjeläge 7 behöver tidigareläggas, verksamhetsanpassning av hamnkontoret genomföras, reparation av sponter, tullkontrollbyggnad för
personbilar samt en ny permanent gångtrafiklösning från kryssningskajen. Tekniska nämnden
ser även att investeringsanslaget för fastighetsunderhåll behöver öka från 60 till 70 mnkr per år.
Dessutom behövs ytterligare 18 mnkr för investeringar i mark- och stadsmiljö och gator och
vägar från 2024. Beslutad budget är 30 mnkr och nämnden äskar 49 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden äskar om 83 mnkr per än beslutad budget. Det beror till största
delen på behovet av två nya idrottshallar. En hall i Visby och en hall i Roma. Nämnden äskar
också om utökad pott från 13 mnkr per år till 20 mnkr per år.

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar om 8 mnkr i utökad pott för medicinteknisk utrustning.
Potten är nu 32 mnkr per år. Ombyggnaden av akuten blir 10 mnkr dyrare än beräknat och 11
mnkr äskas för nya operationsbord.
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Region Gotland

Beredningsunderlag

Nedan sammanfattas äskandena:
Beslut
2023

Nytt äskande
2023

2024

2025

2026

2027

Budget
2022 inkl.
kompl.
och TA

Investeringspott

76 560

93 975

91 995

90 360

91 640

92 560

78 535

Särskilda projekt

16 000

22 500

15 000

26 000

12 000

2 000

49 342

278 000

348 000

310 000

186 500

209 500

192 000

543 356

86 500

86 500

86 500

86 500

83 290

0

0

0

81 000

0

0

0

8 000

Lokalinvesteringar

varav fastighetsunderhåll

75 000

86 500

varav Alléskolan
varav grundskola,
särskola

47 000

47 000

25 000

100 000

varav förskola

20 000

21 100

varav Tingsbrogården
varav 2 nya äldreboenden
varav hälso- och sjukvård

18 000

18 000

70 000

30 000

135 000

9 000

19 000

35 000

Badhus

74 000

74 000

75 000

75 000

IT-investeringar
Mark- och stadsmiljö,
gator och vägar

17 000

17 000

32 000

41 000

22 000

22 000

22 034

30 000

30 000

48 850

43 850

40 000

32 200

80 805

125 440

125 400

125 900

125 300

125 800

125 000

249 760

7 500

6 200

8 000

8 700

8 600

6 000

40 130

12 000

83 600

63 700

31 800

36 000

66 000

73 011

0

40 000

20 000

636 500

800 675

770 445

628 510

545 540

537 760

1 137 973

136 940

157 200

169 600

157 800

162 400

189 000

354 059

499 560

643 475

600 845

470 710

383 140

348 760

783 914

VA
Avfall
Hamnar

varav gångbro
Summa
varav avgiftsfinansierat*
varav skattefinansierat

0

35 000
0

45 211

0

0

24 000

80 000

85 000

0
105 981
1 000

Tabell 41: Äskande investeringsbudget 2023-2024 samt plan 2025-2027 (tkr)

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

* i avgiftsfinansierad verksamhet ingår VA, avfall och linjehamn.
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Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023

Nytt förslag
2023

Budget 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Lokalinvesteringar kök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

IT- investeringar i gemensam infrastruktur

22 034

17 000

17 000

32 000

41 000

22 000

22 000

Landsbygdsutveckling

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Windows server 2016 inkl. cal

4 000

Utbyte Flexite

1 000

Programsystem Almedalsveckan

1 677

Digital långtidslagring

1 200

Digitala sammanträden
Dokumenthanteringssystem

181
4 000

Extern web bibliotek

500

Bokningssystem

400

Bokbuss

2 500

Summa

62 492

34 000

34 000

49 000

58 000

39 000

39 000

1 000

74 000

74 000

75 000

75 000

0

0

63 492

108 000

108 000

124 000

133 000

39 000

39 000

Strategiska investeringar
Badhus
Summa regionstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023

Nytt förslag
2023

Budget 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Regionstyrelsen/räddningstjänst
Investeringspott

8 250

6 000

Släckbil
Lokalinvesteringar brand

2 500

1 500

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 000

1 000

Summa räddningstjänst

10 750

6 000

8 500

8 000

8 000

4 000

1 000

Summa regionstyrelsen

74 242

114 000

116 500

132 000

141 000

43 000

40 000

Investeringspott

500

500

500

500

500

500

500

Mätutrustning GI

452

Summa miljö- och byggnämnden

952

500

1 000

500

500

500

500

6 285

6 560

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

80 805

30 000

30 000

48 850

43 850

40 000

32 200

Miljö- och byggnämnden
500

Tekniska nämnden
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar
Biljettsystem kollektivtrafik

5 000

Obligatorisk ventilationskontroll

33 415

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar fastighetsägaransvar

49 875

60 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

500

500

500

500

500

Solceller på fastigheter

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Utbyggnad matsal Lövsta

3 000
8 000

8 000

8 000

8 000

Utveckling av fastigheter

Hamnverksamhet

8 842

8 000

8 000
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Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023
Gångtrafiklösning kryssningskajen
11 402

Övriga fastighetsprojekt

12 352

Ombyggnad klimatåtgärder operation
Inköp av väghyvel
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

40 000

20 000

188 581

Verksamhetsanpassningar fastigheter
Ombyggnad barnmorskemottagning (Korpen 5 etapp 3)

Budget 2024

10 000

Ombyggnad hamnkontoret
Pågående investeringsprojekt projektavdelningen

Nytt förslag
2023

4 850
10 200
6 000
412 607

124 560

188 250

174 100

149 100

145 250

137 450

249 760

125 440

125 400

125 900

125 300

125 800

125 000

Avfallsverksamhet

40 130

7 500

6 200

8 000

8 700

8 600

6 000

Hamnverksamhet

19 169

4 000

12 400

12 400

8 800

8 000

8 000

Anpassning fl 7, landgång, bilramp

30 000
3 500

15 000

20 000

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

Ombyggnad hamnterminal

0

Ombyggnad fenderverk FL 7

0

0

13 200

19 800

Muddring och logistikyta nordost om oljekajen Visby
Ro/Ro ramp Apotekskajen Slite

50 000
15 000

Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

354 059

136 940

157 200

169 600

157 800

162 400

189 000

Summa investeringar tekniska nämnden

766 666

261 500

345 450

343 700

306 900

307 650

326 450

13 000

13 000

20 440

20 840

19 640

20 140

19 640

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
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Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023
Lokalinvesteringar förskola
Lokalinvesteringar grundskola, särskola
Alléskolan

3 500

20 000

8 000
81 000

Nytt förslag
2023

Plan 2026

Plan 2027

23 500

65 000

0

0

25 000

0

7 000

0

0

10 500

47 000

47 000

0

50 000

Idrottshall Roma

0

50 000

Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden

Plan 2025

21 100

Idrottshall Visby
Väskinde förskola

Budget 2024

41 711
147 211

105 000

188 540

51 340

84 640

20 140

30 140

Investeringspott

5 500

5 500

7 785

5 905

5 470

6 250

7 670

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5 000
4 000

5 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

781

Folkhögskolan Hemse

5 000

5 400

Fenix ungkulturhus
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 647
12 928

9 500

18 185

5 905

10 470

6 250

7 670

Investeringspott

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Tingsbrogården

24 000

18 000

18 000

0

70 000

30 000

80 000

85000

Socialnämnden

Äldreboende Klintehamn
Äldreboende 2 inriktning Slite
Lokalinvesteringar LSS

22 500

135 000
30 000
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Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023

Nytt förslag
2023

Budget 2024

SoL-boende ersätter Korpen

Reception IFO (inventarier)
Summa investeringar socialnämnden

Plan 2026

Plan 2027

17 000

Anpassning lokal hemsjukvård
Utrustning på ny korttidsenhet (Korpen)

Plan 2025

10 000
2 000
200
56 700

96 000

56 000

153 000

25 000

118 000

93 000

32 000

32 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

4 000

2 000

2 000

2 000

0

7 000

0

7 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Patientkallelsesystem
Angiografiutrustning

11 000

Operationsbord
Magnetkamera MR

10 000

Datortomograf DT

10 000

PCI utrustning
Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10 000
10 000

9 000

9 000

3 000

Gasarmar och pendlar
Ombyggnation akutmottagningen

7 981

Inventarier akutmottagningen

6 961

10 000

Ombyggnad Korpen kortids

15 000

Ombyggnation bårhus

3 000

Anestesiarbetsstationer/narkosapparater

5 000

Skelettundersökningsutrustning

8 432

Trygghetspunkt Klintehamn

1 900

Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden

20 000

79 274

50 000

75 000
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84 000

60 000

50 000

40 000

Bilaga 1: Investeringsplan

Nämndernas förslag till investeringsbudget 2023-2024, plan 2025-2027
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2023 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl. och TA
2022
Budget 2023
Total investeringsbudget

Nytt förslag
2023

Budget 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

1 137 973

636 500

800 675

770 445

628 510

545 540

537 760

varav skattefinansierad verksamhet

782 914

425 560

569 475

525 845

395 710

383 140

348 760

varav avgiftsfinansierad verksamhet

354 059

136 940

157 200

169 600

157 800

162 400

189 000

1 000

74 000

74 000

75 000

75 000

0

0

varav strategiska investeringar
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Specificering av övriga statsbidrag som inte ingår i de generella bidragen för KOMMUNER åren 2021–2024
Tabellen är inte heltäckande, det kan saknas bidrag, det kan finnas bidrag som upphört, ändrat namn eller belopp.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner 2022-03-08

Statsbidrag, mnkr

2021

2022

2023

2024

Läs mer i
cirkulär

Minska delade turer

300

600

600

M+KD+SD

Motverka kunskapstapp p.g.a. pandemin

400

Utökning av statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i
förskolan, sökande ska sträva efter Skolverkets riktmärke
om lämplig storlek för barngrupperna.

400

M+KD+SD
800

800

M+KD+SD

Förebyggande åtgärder mot naturolyckor mm.
25

522

522

522

21:34

300

300

300

21:34

Stöd till kommuner med särskilda utmaningar
Merkostnader i Kollektivtrafiken. Avser kommuner och
regioner

20:37,
21:34

3 000

1 000

1 400

1 300

100

100

19:38 20:37,
21:34

365

650

650

650

20:37,
21:34

3 400

1 700

1 700

31

31

61

1 000

1 000

6 230

6 554

6 528

8 700

734

613

492

492

Bredbandsutbyggnad
Återhämtningsbonus äldreomsorg
Äldreomsorgslyft

20:37,
21:37

Språkträning äldreomsorgen (från 2022 hela välfärden)
61

20:37,
21:34

Skolmiljarden

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (ökningen 2022-2023 och delar av upptrappning till 8
700 mnkr 2024, finansieras via sänkning av anslaget för
kommunalekonomisk utjämning)
Undervisning under skollov och läxhjälp (fördelning mellan ”Undervisning under skollov” och ”Läxhjälp” är oklart
2022-2024, anslaget för kommunalekonomisk utjämning
ökas)
Extraundervisning utanför ordinarie undervisningstid,
t.ex. under skollov.
Nationellt professionsprogram förstärks (Skolverket tillförs pengar, anslaget för kommunalekonomisk utjämning
sänks med motsvarande belopp)

21:34 20:37

100

19:38 17:46
21:34

21:34, 20:37,
19:38

21:17

23,5

23,5 21:34
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag, mnkr

2021

2022

Försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU) för blivande grundlärare och
ämneslärare (avsatt belopp fördelas till lärosätena och till
studiemedel)
Validering av tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter
för att på så sätt göra det möjligt för fler att bli behöriga
att läsa en KPU (avsatt belopp fördelas till lärosätena)
Kvalitetsdialoger (avsatt belopp fördelas till Skolverket)
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg.
Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan (avser Skolverkets insatser, kommunerna ersätts via anslaget för kommunalekonomisk utjämning)
Gemensamt skolvalssystem (avser Skolverkets insatser,
anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas)
Undervisning i mindre grupper för elever i behov av särskilt stöd (osäkert om det är statsbidrag eller avser insatser via SPSM)
Förstärkning elevhälsan
Samlat bidrag förskolan (ihopslagning av kvalitetshöjande arbete och minskade barngrupper)
Ökat deltagande i förskolan och Läslyft i förskolan (54
miljoner kronor för 2023 och 93 miljoner kronor årligen
från 2024, varav kommunerna tillförs 41 miljoner kronor
2023 och 80 miljoner 2024, resterande till Skolverket och
läslyftet?)
Garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan (osäkert
om det är statsbidrag eller avser insatser via Skolverket
och SPSM)
Regional vuxenutbildning som kombinerar yrkeskurser
med sfi-kurser på komvux
Komvux flex
Yrkessvenska för anställda i välfärden
Ökad möjlighet att genomgå prövning för högre betyg efter avslutad gymnasieutbildning 2020 och 2021, (ingår i
anslaget för kommunalekonomisk utjämning år 2022)

2023

2024

42

89

106 21:34

13,5
31

13,5
61
2

13,5 21:34
85 21:34
2 21:34

14,6

60

60 21:34

70

128,5

42,5 21:34

40

40

40

112

108

108

1 698

1 700

1 996

1 957

21:34

13

13

21:34

163

160

21:34
21:34,
21:17
21:34
21:34

85
779

1 560
70
30

21:34,
21:17

15
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4 868

4 875

225

225

80
Ökade möjligheter att ta igen kunskapstapp p.g.a. pandemin och andra stödinsatser
Retroaktiv ersättning för kommunal medfinansiering av
regionalt yrkesvux 2020

21:34 19:38
15:14

150

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
(1 miljard flyttas till Likvärdighetsbidraget 2023)
Förskola med språkutveckling (överförs till kvalitetshöjande åtgårder inom förskolan fr.o.m. 2023)
Elbusspremie

Läs mer i
cirkulär

280

3 875

280

3 875

380

21:34, 19:38,
15:24

21:34,
20:37
15:24
M+KD
21:34

250

21:17

332

21:17
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag, mnkr

2021

2022

2023

2024

Läs mer i
cirkulär

Kommunala sommarjobb

Ökade möjligheter att ta igen kunskapstapp p.g.a. pandemin och andra stödinsatser
Lovaktiviteter under 2021

180

21:17

250

21:17

200

21:17
Utskottsintiatiav,
21:34
Utskottsintiatiav,
21:34
Utskottsintiatiav,
21:34
Utskottsintiatiav
21:34
Utskottsintiatiav,
21:34

Minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen Utbetalas året efter
2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

300

300

300

22

22

22

4 000

4 000

4 000

4 000

500

500

500

500

20:37
15:24
M+KD
19:38 20:37

Utöka sjuksköterskebemanningen inom ÄO - Utbetalas
året efter
Investeringsstöd till äldreomsorgsbostäder

Ökad läkarkompetens inom ÄO. Avser regioner

Utbildning till specialistundersökterska

Äldreomsorg – riktade medel
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Lärarassistenter
Riktat skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar
Bidrag till (44 år 2020) 58 kommuner med högt flyktingmottagande

500

500

500

500

19:18 19:38
20:37

385

420

405

405

20:37

200

200

200

200

19:38 20:37
21:34

250

250

200

200

20:37

100

100

100

20:37

2 160

721

Familjehemsplaceringar - subvention
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Kunskapsbaserad och säker HSV och socialtjänst, ÖK psykisk hälsa 2020. 21-23 avser kommunsektorn
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare-stärka
planering av kompetensbehov, ÖK god och nära vård. Via
RSS
Gröna städer / Stöd för gröna och trygga samhällen

2 160

850

–

150

200

200

200

19:38 20:37

Kulturskola
200

100

M+KD 19:18
19:38 20:37
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Statsbidrag, mnkr

2021

2022

2023

2024

3 150

4 050

4 900

4 900

78

78

114

114

200

200

85

85

Investeringsstöd hyresbostäder bostäder för studerande

Läs mer i
cirkulär
19:18 19:38
20:37

Klimatanpassning
19:18

Digitalisering och E-hälsa inom äldreomsorgen
19:38

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid
19:38
15:14 19:18
19:38

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning
3 843

?

?

?

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)
1 935

1 955

2 655

3 655

Energiteknik, solceller mm.
1 722

1 077

700

700

500

500

500

500

”Åtgärder mot segregation” Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden – ej specificerade kommuner Hälften Delmos hälften SoS
Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden Ingår i ”Åtgärder mot segregation”
Socioekonomiskt eftersatta kommuner - Ingår i ”Åtgärder
mot segregation”

70

70

70

70

Vuxenutbildning – Se Skolverket

19:38 20:37
17:46
M+KD
19:18 19:38

20:37,
21:34

?

?

?

?

18:17
M+KD

?

?

?

?

15:14
M+KD

Mindre barngrupper i förskolan – Se Skolverket
Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom
äldreomsorgen
§37–medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet – Se Länstyrelsen

610

610

60

60

?

?

19:38
60
?

60
?

Läslyftet
100
Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

M+KD
19:18 19:38
20:18

17:46
M+KD

Kommuner i glesbygd – utveckla näringslivet

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel – Se
länsstyrelsen

15:14 17:14
17:46 M+KD
19:18 20:37
21:34

100

100

100

15:24
17:46 18:17
15:14
15:24 17:46
19:38

Akut hemlöshet
25
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

100

17:46
100

100

100

17:46 20:37
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Statsbidrag, mnkr

2021

2022

2023

2024

Öka utbud och tillgängligheten till bibliotesverksamheten

Stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av
habiliteringsersättning

17:46
20:37,
21:34

150

75

75

350

350

350

350

129

249

249

249

Energi– och klimatrådgivning. Se Energimyndigheten.

Bidrag till Psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde
Fördelning oklar. Avser kommunsektorn.
Insatser för fler sfi-lärare och kompetensutveckling – Se
Skolverket

300
?

17:46
17:46
M+KD
20:37
16:50 15:14

?

?

?

15:24
19:38 15:14
16:16
M+KD

?

15:14

Lågstadielyftet
Personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt speciallärarutbildning inom
Lärarlyftet II
Oklart belopp, se Skolverket
Lärarlyft II för sfi – Se skolverket
?

Läs mer i
cirkulär

?

?

Fortbildning i specialpedagogik för lärare
120

81

19:38

60

60

19:38

482

482

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
Gymnasial lärlingsutbildning. Se skolverket
482

482

Omsorg på kvällar, nätter och helger – Se Skolverket
?

?

?

?

15:14

Förstärkning elevhälsan
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola (söks hos
Statens Kulturråd)
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen Se skolverket för belopp
Skolgång för barn som vistas i landet utan papperstillstånd – Se skolverket

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Karriärutvecklingsreform. Statsbidrag för karriärstjänster
sammanförs från tre till ett.
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd) – Se
Skolverket

150

112

108

108

15:14 19:38

201

201

201

201

15:14 19:18
20:37

?

?

?

?

14:39 19:38

?

?

?

?

12:44

?

?

?

?

11:37

69

69

69

69

10:63

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till www.regeringen.se
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Specificering av övriga statsbidrag som inte ingår i de generella bidragen för REGIONER åren 2021–2024
Vissa olika satsningar ingår i en och samma överenskommelser. Läs mer om dessa på:
https://skr.se/halsasjukvard/overenskommelsermellansklochregeringen.1463.html
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner 2022-03-08

Statsbidrag

2021

2022

2023

Läs mer i
EkonomiNytt

Livmoderhalscancer

25

25

25

M+KD+SD

Vårdförmedling och sjukresor

50

50

50

M+KD+SD

425

425

425

M+KD+SD

Fler vårdplatser
Riktat tillskott - Ingår i Övk god och nära vård.
Covidbevis
Ökad läkarkompetens inom ÄO. Avser regioner
Transporter med anledning av covid-19

300

1 000

10/21

65

10/21

300

300

50

Utskottsintiativ, 10/21
05/21

Vaccinering. ÖK Genomförande av vaccinering. 275
kr/stick. 300 mnkr fördelat per inv, 100 mnkr delat lika

4 000

2 100

05/21

Testning och smittspårning, 2021 tom v47. PCR 1 400
kr/stick, serologiskt test 550 kr/stick. Plus 300+250*4

14 700

2 000

05/21, 10/21

Merkostnader för kollektivtrafiken – Se förordning (SFS
2020:713) avser kommuner och regioner

3 000

1 000

08/20, 05/21,
10/21

Uppskjuten vård (delvis covid-19-relaterad vård)

6 000

4 000

08/20, 05/21,
10/21

2 000

08/20, 05/21,
10/21

Uppdämda vårdbehov (delvis covid-19-relaterad vård)
Stärk cancersjukvården. Ingår i ÖK Jämlik och effektiv
cancervård 2022
Återhämtningsbonus

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

2024

08/20
105

350

350

Primärvård. ÖK God och nära vård

2 409

2 422

2 422

10/19 10/21

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (kompetensförsörjning mm); ÖK God och nära vård

2 531

1 963

2 100

12/17, 09/18,
10/21

400

400

85

85

Specialistsjuksköterskeutbildning – ÖK God och nära
vård
Stärkt ambulansvård. ÖK God och nära vård

08/20

M+KD 10/19
10/21
85

08/20 10/21
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Statsbidrag

2021

2022

Verksamhetsförlagd utbildning. Avser både kom och
reg – ÖK God och nära vård

2023

2024

250

10/19

Vision E-hälsa; standarder, strukturerad vårdinfo mm.
ÖK God och nära vård

100

100

M+KD 10/19

Vision E-hälsa; utveckling och modernisering av 1177.
ÖK God och nära vård

100

100

M+KD 10/19

Professionsmiljarden – ÖK God och nära vård "Goda
förutsättningar…"
Ökad tillgänglighet. ÖK. Prestationsbaserade kömiljarder.

14/15 09/18
2957

2513

–

443

370

365

370

Regionalt stöd, RCC. ÖK Jämlik och effektiv cancervård
2022

25

25

25

Barncancer, RCC. ÖK Jämlik och effektiv cancervård
2022

80

80

80

Stimulansmedel, utveckling – Ingick 2020 i ök Ökad tillgänglighet
Standardiserade vårdförlopp. ÖK Jämlik och effektiv
cancervård 2022

Cervixcancer . ÖK Jämlik och effektiv cancervård 2022
Förlossningsvård och kvinnors hälsa. ÖK.

2956

M+KD 10/19
10/21
M+KD 10/19

20
1 420

1 420

1 420

12/17, 09/18

Psykisk hälsa ÖK

784

784

784

06/17 10/21

Personcentreerade och sammanhållna vårdförlopp
mm. ÖK Sammanhållen, jämlik och säker vård

311

173

?

87

74

?

9

?
200

Kvalitetsregister. ÖK Sammanhållen, jämlik och säker
vård
Sällsynta sjukdomar ÖK Sammanhållen, jämlik och säker vård
Civilt försvar ÖK

200

200

Ersättning för vårdmoms bemanningstjänster. Medel
ska användas efter beslut av regeringen.

210

210

10/19

?

?

14/14

80

280

280

380

Klimatklivet, stöd till klimatinvesteringar avser kommunsektorn

1 935

1 955

2 655

3 655

10/19 08/15, 06/17
M+KD 10/21

Kultursamverkansmodellen, avser totalsumma

1 874

1 680

1 680

1 680

08/15 13/16 12/17
08/20 10/21

Åtgärder för en bättre cancervård – Ingick 2021 i ök
jämlik och effektiv cancervård.
Elbusspremie avser kommunsektorn
Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

Läs mer i
EkonomiNytt

08/20

14/15 10/21
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Statsbidrag

2021

2022

2023

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid - avser regionerna

30

30

Råd och stöd LSS

95

95

95

Tolktjänst

74

74

74

2024

Läs mer i
EkonomiNytt

Ärendenr RS 2022/7 Datum 2022-04-22

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till:
www.skr.se; www.kvalitetsregister.se; www.esv.se; www.regeringen.se
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Handläggare Lotta Israelsson, HR-direktör

Ärende RS 2022/93
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Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Lönesatsning på jämställdhet och bristyrken
Förslag till beslut

Informationen godkänns.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dels redovisa
ett fördjupat underlag kring fördelning av lönesatsningar på jämställhet och
bristyrken där fördelningen mellan jämställdhet och bristyrken framgår samt
fördelning per yrkesgrupp och dels ta fram en struktur för uppföljning av
lönesatsningar som ger förutsättningar att analysera utvecklingen inom samt
mellan olika yrkesgrupper på längre sikt. Uppföljningen bör särskilt belysa
utvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det långsiktiga målet för lönebildningen i Region Gotland är att vi har
marknadsmässiga och jämställda löner så vi kan attrahera, rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare. Nedan redovisas ett underlag kring hur hela
lönestrukturen behöver tas omhand i en löneprocess (lönens olika delar) samt
en fördjupning kring regionens struktur och systematik för uppföljning och
analys utifrån jämställdhetsperspektivet.
Även en redovisning kring behoven inför budgetberedningen 2023 görs.
Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsen 2021-09-29 beslutades följande;
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dels redovisa ett fördjupat
underlag kring fördelning av lönesatsningen på jämställdhet och bristyrken där
fördelning mellan jämställdhet och bristyrken framgår samt fördelning per
yrkesgrupp, och dels ta fram en struktur för uppföljning av lönesatsningar som
ger förutsättningar att analysera utvecklingen inom samt mellan olika
yrkesgrupper på längre sikt. Uppföljningen bör särskilt belysa utveckling ur ett
jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen 2022.
Det långsiktiga målet för lönebildningen i Region Gotland är att vi har
marknadsmässiga och jämställda löner så vi kan attrahera, rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare. Nedan redovisas ett underlag kring hur hela
lönestrukturen behöver tas omhand i en löneprocess (lönens olika delar) samt

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00
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Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

ett fördjupat underlag kring fördelningen mellan jämställhet och bristyrken
med exempel på fördelning inom ett antal yrkesgrupper.

Lönens olika delar
Lön är ersättning för utfört arbete och kan delas upp i tre olika delar. Den
största delen av lönen, 70-90% består av vilka grundkrav som finns på
anställningen, arbetets innehåll och svårighetsgrad, utbildningsnivå, erfarenhet
och ansvar. I Region Gotland använder vi oss av arbetsvärderingssystemet
BAS för att definiera detta.
Nästa del är marknaden, tillgången på arbetskraft och storleken på den delen
av lönen varierar utifrån läget på arbetsmarknaden och demografin. Inför årets
beräkning av behov av lönemedel för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare tillhör mer än hälften av våra medarbetare yrkesgrupper som är
svåra att rekrytera. Marknadens påverkan gör att lönebilden trycks ihop, våra
nyrekryterade medarbetare får ofta en högre ingångslön än vad medarbetare,
som jobbat en tid har, och vi måste satsa lönemedel för att kunna behålla våra
medarbetare. Lönebilden på Gotland till exempel för ingenjörer påverkar
möjligheten att kunna rekrytera med konkurrenskraftiga löner samt behålla
medarbetare. Medarbetare som är intresserade av att arbeta på Gotland och
som kommer från Stockholmsområdet har högre löner än vad vi kan erbjuda
och i och med det avstår att flytta hit. Detta kan vi se vid rekrytering av till
exempel lärare och sjuksköterskor.
Den tredje delen av lönen utgår ifrån individuell lönesättning, hur arbetet har
utförts, ersättning för resultat, måluppfyllelse och yrkesskicklighet. Den delen
tas om hand vid den årliga löneöversynen och består av kanske 5-10% av
medarbetarens totala lön.
Utöver detta har vi att ta hänsyn till både våra löneavtal och
diskrimineringslagens krav på jämställda löner.

Våra löneavtal
Våra löneavtal utgår ifrån att lönen är ett styrmedel som ska stimulera till
förbättringar av verksamheternas effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Arbetsgivaren har enligt löneavtalet stort ansvar för lönepolitiska bedömningar
och vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån verksamheternas resultat och
ekonomiska förutsättningar, samt behovet att kunna behålla och rekrytera
medarbetare. Medarbetarna ska lönesättas individuellt och differentierat för att
på så sätt uppnå syftet med att öka lönespridningen. Våra avtal kan också
innefatta nivåer för lägsta garanterat utfall som vi behöver förhålla oss till.

Regionens arbete med jämställda löner, strukturer för att analysera inom
och mellan yrkesgrupper
Region Gotland gör varje år jämställdhetskartläggningar och analyser, både på
förvaltningsnivå och på regionnivå, för att komma tillrätta med lönebilden och
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för att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader mellan män och
kvinnor. Dessa jämställdhetskartläggningar och analyser ligger till grund för
äskande av lönemedel inför den årliga budgetberedningen samt
förvaltningarnas interna prioriteringsarbete inför varje löneöversyn.
Regionen har under ett flertal år satsat på jämställd och marknadsanpassad
lönebildning. Sedan 2017 har, utöver det generella löneökningsutrymmet, totalt
98,6 miljoner kronor avsatts för framförallt satsningar på jämställda löner.
Satsningar som också har varit nödvändiga för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare. Vi kan se att satsningarna har gett effekt, kvinnornas medianlön
närmar sig männens, 2019 var kvinnornas medianlön 95% av männens, efter
2021 års löneöversyn är medianlönen 99,8% av männen. Vi kan dock
konstatera, när vi ser på den 90:e percentilen, att männens löner fortfarande är
högre än kvinnornas.
Lönesatsningar jämställhet och brist 2013-2022
År

Lönesatsningar
jämställdhet och brist

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

13 mnkr
16 mnkr
13 mnkr
0
13 mnkr
22 mnkr
19,2 mnkr
15 mnkr
18 mnkr
11,4 mnkr

Uppdelat
jämställdhet/brist
samt brist

10 + 3 mnkr
16 + 6 mnkr
14,6 + 4,6 mnkr
8 + 7 mnkr
6 + 12 mnkr
6,7 + 4,7 mnkr

Total budget för
personalkostnadsökningar

102,2 mnkr
100 mnkr
94 mnkr
80 mnkr

Tabellen nedan visar tillsvidareanställdas kvinnors (antal 2022: 4 396 ) medianlön i
förhållande till tillsvidareanställda män (antal 2022: 1 470).
Kvinnors medianlön / Männens medianlön

32 000
30 000
28 000
26 000

29 550

30 000
29 161

30 900
30 170

31 00031 050

28 124

Mars 2019

Medianlön kvinnor
Mars 2020

Medianlön Män
Mars 2021

Mars 2022

Uppföljning av jämställdhetssatsningar
Yrkesgrupper som har fått särskilda lönesatsningar på grund av jämställdhet är
till exempel sjuksköterskor, lärare, socionomer, arbets- och fysioterapeuter och
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vissa handläggargrupper. Dessa grupper har regionen satsat på under en längre
tid. Ser vi på regionens samtliga löner så kan vi utläsa ur statistiken att det på
en övergripande nivå inte längre är någon skillnad på mäns och kvinnors
medianlön. Det finns dock ännu skillnader mellan yrkesgrupper inom samma
arbetsvärderingsgrupp som vi måste fortsätta satsa på. Även här spelar
marknadsläget roll. Att det kan finnas en skillnad behöver inte vara osaklig
utan det är marknaden som har styrt att vissa yrkesgrupper måste höjas för att
kunna rekrytera och behålla medarbetare. Detta i sin tur påverkar då lönebilden
i arbetsvärderingsgruppen.
Tabellen nedan visar exempel på förflyttningar på yrkeskategori och median
2019 mot 2021. Inom mansdominerade bristyrken är medianen fortfarande
högre än kvinnornas, även om det kvinnodominerade yrket också är definierat
som brist. Observera att yrkena kan finnas i flera olika
arbetsvärderingsintervall. (T ex i titeln sjuksköterska finns både specialistsjuksköterska och allmän sjuksköterska, som har olika arbetsvärdering)
Utveckling medianlön mars 2019 - mars 2022
Socialsekreterare mfl
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Grundskolelärare
Förskollärare
Sjuksköterskor
Ingenjörer
25 000 27 000 29 000 31 000 33 000 35 000 37 000 39 000 41 000
2022

2021

2020

2019

Tabellen visar utveckling av medianlönen för några yrken som erhållit särskilda satsningar utifrån
jämställdhet och brist.

Jämställdhetssatsningarna har gett effekt men vi kan konstatera att många av de
yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter upp för jämställhetsatsningar även är
grupper där det är svåra rekryteringsmöjligheter såsom till exempel lärare och
sjuksköterskor. Just nu styr marknaden våra löner och de största satsningarna
behövs utifrån både jämställhet och bristperspektivet.
De fleråriga satsningarna på jämställda löner samt utifrån brist/behålla
perspektivet har medfört att lönerna för regionens medarbetare närmar sig
rikets medianlöner för flera av våra yrkesgrupper. Vi behöver dock fortsätta
med särskilda lönesatsningar för komma till rätta med regionens lönestruktur
och öka lönespridningen inom yrkesgrupperna samt att inte på nytt halka efter
rikets löner.

Budget för personalkostnadsökningar 2023
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Regionen har flera bristyrken och för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare måste vi kunna konkurrera med marknadsmässiga löner.
Inför år 2023 har förvaltningarna identifierat och kostnadsberäknat behovet av
lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet motsvarande c:a 25 miljoner
kronor. Det är i stort sett samma yrkesgrupper som tidigare år som
förvaltningarna lyfter fram, till exempel förskollärare, lärare, sjuksköterskor,
undersköterskor, ingenjörer, chefer samt vissa handläggargrupper såsom
byggnads,- miljö- och livsmedelsinspektörer. Yrkesgrupper där regionen har
vakanser och/eller har svårt att rekrytera och behålla medarbetare.
Förvaltningarna vill också använda de särskilda prioriteringssatsningarna för att
kunna öka lönespridningen i yrkesgrupperna utifrån löneavtalens intentioner.
De flesta av yrkesgrupperna behöver satsas på både utifrån jämställdhets- och
brist/behålla perspektivet. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att
ske kompletterande analyser och ställningstaganden när löneöversyn 2022
genomförd och lönestatistiken för år 2022 är framtagen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även lyft fram att de vill kunna göra
lönesatsningar kopplat till pandemin.
I kostnadsberäkningen av behovet av extra satsningar har vi utgått ifrån en
generell personalkostnadsökning på cirka 100 miljoner kronor, 2,77%. Den
generella höjningen på samtliga yrkesgrupper är viktigt eftersom vi annars
halkar efter utifrån lönerna på marknaden och i andra regioner. I
förlängningen har vi inte medarbetar som kan utföra våra uppdrag och i vissa
fall får vi även fördyringar av kostnader i samband med hyrlösningar.
Kompetensförsörjningen av våra verksamheter är en av de största
utmaningarna för offentlig verksamhet. Vi vet att vård och omsorgsbehovet
ökar i befolkningen med anledning av att vi blir fler äldre och att vi behöver
rekrytera fler medarbetare. Löneläget tillsammans med arbetsmiljön kommer
vara den viktigaste delen i att kunna attrahera och behålla medarbetare till våra
uppdrag. Kan vi inte rekrytera medarbetare ökar trycket på de medarbetare
som finns i verksamheterna, vi får en sämre arbetsmiljö och i och med det
svårare att behålla våra medarbetare. En riktning som kommer kosta ännu
mycket mer än lönekostnadsökningarna.
Inför 2023 står vi också inför många osäkra faktorer kring behovet av
löneökningar. Industrin ska förhandla 2023 års ¨märke¨ och utifrån ¨märket¨
fastställs sedan lägsta nivå vad gäller utrymme/utfall i Läkarförbundets och
Kommunals löneavtal för 2023. Pandemin har påverkat verksamheterna och
medarbetarna har höga förväntningar på löneökningar. Utvecklingen av
inflationen och dess påverkan på reallönen har också betydelse för
förväntningar på lönerna inför 2023.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att lönebildningen är ett mycket
viktigt verktyg för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Medel behöver

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

avsättas såsom förslaget för att inte få nya kostnader för personalomsättning
och vakanser.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är även att satsningarna inom
jämställdhet och brist har gett resultat inom flera av våra yrkeskategorier. Det
finns en struktur för uppföljning av lönesatsningar som ger förutsättningar att
analysera utvecklingen inom samt mellan olika yrkesgrupper. I det arbetet
behöver lönens alla olika delar tas omhand. Arbetet med jämställda löner är
viktigt och behöver fortsätta.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/93
Sida 6 (6)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Handläggare Mikael Wollbo, redovisningschef

Ärende RS 2022/493
Datum 21 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Internränta 2023
Förlag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Internräntan för 2023 fastställs till 1,0 procent.

Sammanfattning

Internräntan används i internredovisningen för beräkning av de
kapitalkostnader på anläggningstillgångar som verksamheterna disponerar.
Internräntan påverkar den kapitalkostnad som verksamheterna får betala. Det
är framför allt tekniska nämndens verksamheter som belastas med de största
kapitalkostnaderna. En ändring av internräntan påverkar därmed kostnadsnivån och även nämndens avgifter och taxor.
Utgångspunkten är att internränta ska motsvara regionens långsiktiga externa
upplåningskostnad. Internräntan sänktes till 1,0 procent inför budgetåret 2022
och internräntan låg då i nivå med den externa genomsnittsräntan. Under 2021
så amorterades låneskulden genom att lån med rörlig ränta löstes. Det gjorde
att andel lån med fast ränta i skuldportföljen ökade och därigenom även
genomsnittsräntan. I samband med att lån omsätts samt vid nyupplåning
framöver så kommer andel rörliga lån att öka. Bedömningen är att internränta
kan behållas oförändrad för 2023.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/493
Sida 2 (2)

Bedömning

Utgångspunkten är att internränta ska motsvara regionens långsiktiga externa
upplåningskostnad. Internräntan sänktes till 1,0 procent inför budgetåret 2022
och internräntan låg då i nivå med den externa genomsnittsräntan. Under 2021
så amorterades låneskulden genom att lån med rörlig ränta löstes. Det gjorde
att andel lån med fast ränta i skuldportföljen ökade och därigenom även
genomsnittsräntan. I samband med att lån omsätts samt vid nyupplåning
framöver så kommer andel rörliga lån att öka. Bedömningen är att internränta
kan behållas oförändrad för 2023.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt

2. Ekonomiskt perspektiv

Internräntan påverkar nämndernas kostnader för att nyttja regionens
anläggningstillgångar. Internräntan påverkar inte regionens resultat eftersom
det är en intern transaktion. Däremot kan en höjning eller sänkning av
internräntan få påverkan på de avgifter och taxor verksamheterna behöver ta ut
för sina tjänster. Eftersom ingen förändring av internräntan föreslås blir det
ingen sådan effekt 2023.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt

6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt
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Regiondirektör

Skickas till

Alla nämnder, RSF Ekonomi
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Regionstyrelsen

Exploateringsbudget och plan 2023-2027
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Förslag till exploateringsplan med budget för 2023-2027 godkänns

I bifogad handling överlämnas förslag till exploateringsbudget och plan för 20232027.
I syfte att skapa förutsättningar för en förvaltningsövergripande prioritering av
resurserna finns även förslag på prioritering mellan de olika exploateringsprojekten.
Exploateringsplan och exploateringsbudget ingår som en del i strategisk plan och
budget. Merparten av utgifterna i en exploatering är investeringar i infrastruktur
medan en mindre del är utgifter för att göra i ordning den tomtmark som ska säljas.
Ärendebeskrivning

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningställa råmark för att kunna bygga bland annat bostäder, affärer, kontor eller
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga
kompletterande gemensamma anordningar som gator, belysning, grönområden,
vatten- och avloppssystem (VA) samt elanläggningar.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten
med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de
fastigheter som kan bildas inom ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste
åren. Beslut om utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden får följdverkningar
på regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ska ge en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är
pågående eller planeras under den kommande femårsperioden.
Det är viktigt att alla ekonomiska effekter av en exploatering blir belysta i
exploateringsplanen. Det gäller exploateringens samtliga inkomster och utgifter som
visar om en exploatering är ekonomiskt lönsam samt exploateringens påverkan på
driftbudgeten. Det är viktigt att framtida driftkostnader för ny infrastruktur blir
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belysta. Exploateringsplanen ska därför innehålla både en exploateringskalkyl och en
beskrivning av effekter på driftbudgeten. Kalkyler och budget ska vara upprättade
enligt de principer som gäller för redovisningen.
Bedömning

Föreliggande förslag till exploateringsbudget utgår i från idag kända förhållanden och
redovisas i enlighet med de nya riktlinjer som antogs i januari 2022.
I redovisade kalkyler beträffande resultatpåverkan kan underlagen behöva förfinas.
Framför allt avseende driftkostnader och förbrukningsavgifter VA.
Beslutsunderlag

Exploateringsplan och budget 2023-2027

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Allmänt
1.1

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de
närmaste åren. Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får
följdverkningar på regionens ekonomi. Exploateringsplanen ger en översikt av de
exploateringsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående eller
planeras under den kommande femårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar för vilka regionen ska vara huvudman. Kostnader för utbyggnad
finansieras genom försäljning av mark, i de fall regionen äger mark som ska utvecklas, eller
genom exploateringsbidrag från byggherrar.
Exploateringsplanen får en påverkan på tekniska nämndens driftbudget i form av
driftkostnader för personalresurser, kapitalkostnader och kostnader för drift och underhåll
av utbyggda anläggningar. Kostnader och intäkter för exploateringsprojekten beräknas och
redovisas på årsbasis.
1.2

Definition av exploateringsprojekt

Ett exploateringsprojekt definieras som ett sammanhängande projekt som har en
kommunal ekonomi, en planprocess och utbyggnad som avser allmänna anläggningar samt
i regel ett genomförandeavtal med extern part.
Allmänna anläggningar är gemensamma anordningar som en kommun ansvarar för, såsom
gator, belysning, park- och naturområden samt vatten- och avloppssystem.

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Exploateringsprojekt startas efter att en förstudie genomförts. Avsikten med en
exploatering är att förädla marken för olika ändamål, som bostäder, affärer, kontor eller
industrier.

Exploateringsprojektet avser aktiviteter inringade med blå linje.
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2. Exploateringsprojekt
Exploateringsprojekt startas genom beslut i regionstyrelsen efter att en förstudie utförts.
Medel till exploateringsprojektet äskas i exploateringsbudgeten som beslutas av
regionfullmäktige.
2.1 Pågående exploateringsprojekt
Stadsutveckling Visborg

Visborg är ett stadsutvecklingsprogram som innefattar utveckling av en hel stadsdel
bestående av fler exploateringsprojekt. Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att
innehålla mer än 3 500 bostäder i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att
utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver. En strukturplan för Visborg godkändes
av RF 2016-04-25. Under 2017 genomfördes en stadsvisionsstudie och en förstudie för att
utreda förutsättningarna för ett första exploateringsområde. Ett exploateringsprojekt med
projektorganisation har sjösatts under inledningen av 2018. Inom projektet har
strukturplanen och stadsvisionsstudien fördjupats och vidareutvecklats. Totalt innehåller
Visborgs första etapp omkring 1 500 bostäder (inkl. kv Skenet, Ljuset, Lyktan). Inom
Visborgs första etapp inbegrips även utvecklingen av Kungsladugårdsområdet där en
detaljplan är under framtagande. Projektet kommer initialt att kräva omfattande kostnader
för infrastruktur som på sikt kommer att försörja hela stadsdelen. En skyfallsutredning är
genomförd inom projektet och den kräver fortsatta analyser och medför en betydande
konstadsökningar i infrastruktur vilket avspeglas i aktuell kalkyl.
Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

2025

2026

2027

1 500

1 500

Totalt
perioden
7 500

32 400
33 900

138 300
43 450
183 250

385 200
238 725
631 425

1 500

1 500

1 500

30 050
91 250
122 800

149 800
71 625
222 925

67 050
68 550

Samordning kvarteret Järnvägen

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. För exploateringsprojektet
finns upprättat projektdirektiv och har sedan 2020 en beslutad projektorganisation genom
upprättad projektplan. Exploatering sker både genom förtätning av befintlig bebyggelse
och genom att ianspråkta mark som idag är planlagd för allmänt ändamål, park. I
exploateringsprojektet ingår framtagande av tre separata detaljplaner samt utbyggnad av
allmänna anläggningar. Två av tre detaljplaner är antagna, var av en av dessa är utbyggda.
Överlåtelse av mark har reglerats i genomförandeavtal med Gillöga AB, KÅCU AB och
Centralen Fastighetsförvaltning AB. Området bedöms omfatta totalt cirka 165
bostadslägenheter samt lokaler för centrumverksamhet.
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Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

2025

2026

2027

2 200
800
3 000

Totalt
perioden
2 200
0
6 500
8 700

5 700
5 700

Stadsbyggnadsprojekt inom delar av Gråbo/Yttre Furulund i Visby

En förstudie godkändes av RF 2019-11-18. Projektdirektiv finns upprättat och
projektorganisation är tillsatt. Exploatering avses ske både genom förtätning av befintlig
bebyggelse och genom att ianspråkta mark som idag är planlagd för allmänt ändamål, park.
För att binda samman gatunätet och möjliggöra att kollektivtrafik förs in i området,
planeras en ny lokalgata över KlaraBo:s fastighet Visby Bogen 2. Marken direktanvisas till
GotlandsHem respektive KlaraBo för byggnation av bostäder upplåtna med hyresrätt.
Området bedöms omfatta cirka 400 bostadslägenheter. Förstudien färdigställdes under
slutet av 2019 och planarbetet har därefter påbörjats.
Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

3 000
3 000

2 000
5 000
7 000

2025

2026

2027

300

700

Totalt
perioden
1 000

2 000
8 000
10 300

2 000
9 600
12 300

6 000
25 600
32 600

Verksamhetsområde Annelund

Då tillgänglig industrimark i Visbys närområde är begränsad behövs ytterligare mark
planläggas för verksamheter. Fastigheten Visby Annelund 1:39 är utpekad som ett
verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, Hela Visby
(FÖP) KF 2009-12-14 §172. Området omfattar cirka 20 ha och ligger väster om Visby
Flygplats. Förstudien genomfördes och godkändes 2019. Projektdirektiv finns upprättat
och exploateringsprojektet påbörjades 2020. Detaljplaneläggning pågår och samråd
planeras till hösten 2022.

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

500
3 700
4 200

2025

2026

400

Totalt
perioden
400

4 900
26 200
31 500

5 400
37 200
43 000

7 300
7 300

2027
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2.2 Beslutade exploateringsprojekt, ej startade
Sotaren Terra Nova

Förstudie för exploateringsprojektet är framtagen och beslutad 2016. Projektdirektiv ska
upprättas och projektorganisation ska tillsättas. En detaljplaneläggning pågår för området
för att tillskapa mark för verksamheter eftersom det idag råder brist på planlagd mark för
detta ändamål i Visbyområdet. Intressenter är fastighetsägarna till verksamheterna inom
området, där det bedrivs handel respektive processindustriell tillverkning men även andra
företag i området som vill utöka för den verksamhet som bedrivs. Region Gotland förädlar
regionens råmark inom området till mark för verksamheter samt en trafikkoppling mellan
Stenhuggaren och Terra Novavägen. Detaljplanearbetet har pausats på grund av en dialog
med Länsstyrelsen om kompensationsåtgärder för ianspråktagande av känslig natur. En
projektorganisation behöver tillsättas innan detaljplanearbetet återupptas.
Utgifter beräknas för exploateringsprojektet till ca 28 mkr och de förväntade inkomsterna
från markförsäljning bedöms att som minst motsvara utgifterna. En budget för exploateringsprojektet tas fram när projektet startas. Av betydelse för finansieringen av projektet
är att planområdet närmast kvarteret Stenhuggaren även kan innefatta mark för handel.
Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

1 000
1 000
2 000

2025

2026

2027

Totalt
perioden
3 000
25 000
28 000

2 000
24 000
26 000

Industrimark Visby

Exploateringsprojektet avser iordningställande av mark för industriändamål vid Österby (ca
28 000 kvm) och Bingerskvarn (16 000 kvm). För del av exploateringsprojektet, Österby,
finns upprättat projektdirektiv daterat 2020. År 2021 beslutade Regionstyrelsen att utöka
aktuellt exploateringsprojekt med Bingerskvarn. Projektdirektivet har inte uppdaterats och
någon projektorganisation har inte tillsatts. För både Österby och Bingerskvarn finns
upprättade detaljplaner. Exploateringsprojektet omfattas av upphävande av del av
detaljplan, kompletterande utbyggnad av VA och gata, markinlösen,
lantmäteriförrättningar, markförsäljning, projektering och projektledning.

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Beräkningar indikerade att regionens kostnader för exploateringsprojektet blir ca 19 mnkr,
för att intäkterna ska balansera kostnaderna behöver ett markpris sättas till minst 600
kr/kvm.
Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

1 000
200
1 900
3 100

1 300
11 400
12 700

2025

2026

2027

Totalt
perioden
1 000
1 500
13 300
15 800
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Visby hamn stadsutveckling

En förstudie godkändes av RS 2020-10-22. Projektdirektiv finns inte upprättat och
projektorganisation är inte tillsatt. Samhällsbyggnadsprojektet ska omfatta framtagande av
detaljplaner och utbyggnad av allmänna platser inom inre hamnen. Projektet omfattar
kommunalägd mark. Marken nyttjas i dagsläget till största delen som parkering och för
bebyggelse som ursprungligen varit kopplad till hamnverksamheten. Ett
utvecklingskoncept har tagits fram. Visionen är att de allmänna platserna ska präglas av
inkluderande och kunna erbjuda något för alla. Ny bebyggelse i området ska bygga vidare
på den kontrastrika hamnkaraktären. Mer detaljerad gestaltning kommer att vidareutvecklas
vid upprättande av detaljplaner och under markanvisningsprocessen. Utbyggnaden inom
exploateringsområdet kommer ske etappvis då denna kräver relativt stora insatser för
iordningsställande av marken för bebyggelse, hantering av befintlig bebyggelse och i
utveckling av allmän plats. Då det är angeläget för Gotland att Campus Gotland får
möjlighet att växa föreslås att området med universitetsbyggnaderna prioriteras.
Beroende på områdets utsatta läge och speciella förutsättningar bedöms utvecklingen av
Inre hamnen att medföra högre kostnader än normalt för både regionen och exploatörer.
Den översiktliga bedömningen är ändå att kostnaderna, exklusive investeringskostnaden
för byggnader som ska ägas av regionen, kommer att ligga i nivå med beräknade intäkter.
Förslag till exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024

2025

2026

1 000

26 000

1 000
1 000
3 000

Förslag till total exploateringsbudget 2023-2027 (tkr)
2023
2024
2025

Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

2027

Totalt
perioden
27 000

1 000
1 000
28 000

12 000
151 000
163 000

14 000
153 000
194 000

2026

2027

2.3 Totalt behov av exploateringsbudget

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Iordningställande
av tomtmark
VA
Gata/park mm
Summa

4 700

1 500

3 200

28 200

15 000

Totalt
perioden
39 100

30 250
96 950
131 900

154 600
98 425
254 525

76 950
59 200
139 350

3 000
50 300
81 500

150 300
194 450
346 250

415 100
499 325
953 525

2.4 Kommande exploateringsprojekt

Projektstart för ännu ej beslutade exploateringsprojekt får finansieras via driftbudgeten.
Exploateringsprojekten ska föregås av en förstudie som resulterar i ett Start-PM. I
förstudien utreds förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och
utredningen blir ett underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet
eller ej. Förstudie planeras inledas respektive har inletts, för följande exploateringsprojekt:
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

•
•
•
•
•
•

0BExploateringsplan och budget

Torslunden (förstudie pågår)
Syren 1 & Cypressen 3
Genomförandeplan Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Klinte Sicklings

3. Prioritering
En modell för prioritering har tagits fram av exploateringsgruppen för att säkerställa
samsyn av prioritering och förutsägbarhet för exploatören och berörda förvaltningar. Varje
projekt kräver personella resurser och av erfarenhet krävs hårdare prioriteringar och även
rekryteringar framgent. Region Gotland arbetar med exploateringsprojekt inom
samhällsbyggnadsprocessen som är förvaltningsövergripande för teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Kriterierna är konkreta och lätta att använda. Kriterierna ska ta ansats i politiskt beslutade
styrande dokument.

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Exploateringsprojekten har delats upp i två grupper beroende på i vilken fas de
huvudsakligen befinner sig i. Grupperna utgörs av exploateringsprojekt i detaljplaneringsfas
och exploateringsprojekt i utbyggnadsfas där detaljplan är antagen. Anledningen till
uppdelningen är att olika personalresurser belastas olika mycket i olika faser inom ett
exploateringsprojekt. Större pågående exploateringsprojekt ingår oftast i båda grupperna.
Prioriteringen sker inom respektive grupp med samma kriterier. Varje kriterium poängsätts
efter hur väl exploateringsprojekt stämmer överens med uppsatt kriterium. Målet är att
exploateringen ska främja Gotlands utveckling. Följande kriterium används;
Exploateringen främjar Gotlands utveckling genom att:
• Är exploateringsprojektet påbörjat?
• Exploatering i enlighet med RUS, ÖP Bygg Gotland, gällande FÖP:ar och
planprogram?
• Effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur vägar, gång- och cykelstråk, närhet till
befintlig service och kommunikationer.
• Främjande av landsbygdsutveckling, i första hand i förhållande till utpekade
serviceorter enligt servicestrategin.
• Bidrar till att säkerställa mångfalden på bostadsmarknaden?
• Antal berörda – exploatering som får betydelse för många?
• Möjliggör nya arbetstillfällen?
• Vatten & Avlopp
• Social hållbarhet
• Ekologisk hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

0BExploateringsplan och budget

Ärendenr RS2022/494 Datum 2022-04-22

Följande prioritering uppnås då modellen appliceras på exploateringsprojekten och föreslås
gälla under 2023.
Exploateringsprojekt i detaljplaneringsfas
Stadsutveckling Visborg
Samordning kv Järnvägen
Verksamhetsområde Annelund
Visby hamn stadsutveckling
Stadsbyggnadsprojekt inom delar av Gråbo/Yttre Furulund i Visby
Industrimark Visby
Sotaren Terra Nova

Poäng
18
14
12
12
11
10
7

Exploateringsprojekt i utbyggnadsfas
Stadsutveckling Visborg
Samordning kv Järnvägen
Industrimark Visby

Poäng
18
15
10
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Visborg, aktivitet 306X + 304X
Exploateringskalkyl, tkr
Utfall, ack Budget inkl
sedan start
KB*

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

B + framåt

Kalenderår

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2035

Total

Fastighetsförsäljning

0

38 500

39 500

32 340

104 600

365 450

580 390

Drift

Anslutningsavgifter VA

0

0

11 594

8 151

4 823

122 737

147 305

Investeringsbidrag

Drift/Investering

INKOMSTER

Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning

40 000

Investeringsbidrag

SUMMA INKOMSTER

40 000

0

0

38 500

51 094

40 491

109 423

488 187

727 695

-36 207

-11 250

-10 600

-10 000

-8 200

-7 700

-7 100

-40 000

-131 057

Drift

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-12 000

-19 500

OT/ Exploatering

-67 050

0

-138 300

-581 250

-971 450

AT/Investering

UTGIFTER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark
Investering i vatten- och avlopp

-5 000

-30 050

-149 800

Investering i gator

-12 000

-88 850

-66 725

0

0

-43 450

-298 300

-509 325

AT/Investering

Investering till gång- och cykelväg

-10 000

0

0

0

0

0

0

-10 000

AT/Investering

0

0

0

0

0

0

0

AT/Investering
AT/Investering

Investering belysning

-2 400

-4 900

0

-32 400

0

0

-39 700

-36 207

-38 250

-133 400

-232 925

-76 750

-41 600

-190 350

-931 550

-1 681 032

3 793

-38 250

-133 400

-194 425

-25 656

-1 109

-80 927

-443 363

-953 337

Investering park
SUMMA UTGIFTER
EXPLOATERINGSNETTO
*) Justrad enligt delår 1 2022
Startår för kalkyl

2022 Fyll i startår

Anslutningsavgift

25 Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx

Genomsnittlig avskrivningstid VA

25 Fyll i avskrivninstid

Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm

30 Fyll i avskrivninstid

Internränt

1% Fyll i internränta

Visborg, aktivitet 306X + 304X
Effekt i resultaträkning, tkr
Utfall
B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

B framåt

kalenderår
INTÄKTER

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2035

Fastighetsförsäljning

0

0

0

38 500

39 500

32 340

104 600

365 450

0

0

0

0

580

987

1 228

7 365

VA, Förbrukningsavgifter*)
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INTÄKTER

7365

40 000
0

0

40 000

38 500

40 080

33 327

105 828

372 815

-36 207

-11 250

-10 600

-10 000

-8 200

-7 700

-7 100

-40 000

-1 000

-1 000

-1 000

KOSTNADER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark
Driftkostnad VA
Kapitalkostnad VA

0

-250

-1 753

Driftkostnad Gata/park

-50

-100

-150

-150

-9 243

-12 595

-12 595

-19 510

-30

-52

-52

-52

-48 573

-48573
-22071

Kapitalkostnad gator

0

-520

-4 370

-7 262

-7 262

-7 262

-9 144

-22 071

Kapitalkostnad gång- & cykelväg

0

-433

-433

-433

-433

-433

-433

-433

Kapitalkostnad belysning

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitalkostnad park

0

0

-104

-316

-316

-1 720

-1 720

-1 720

Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker

0

-953

-4 908

-8 011

-8 011

-9 415

-11 298

-24 224

SUMMA KOSTNADER

-36 207

-12 453

-17 260

-28 334

-29 958

-30 912

-38 110

-112 797

RESULTATEFFEKT

-36 207

-12 453

22 740

10 166

10 121

2 415

67 718

260 018

varav VA

0

-250

-1 753

-9 293

-12 115

-11 758

-18 432

-41 207

varav Gata/Park

0

-953

-4 908

-8 041

-8 063

-9 467

-11 350

-24 224

*) ej beräknade

0
0

-433
0
-1720
-24 224

-72 797
-65 432
-41 208

-24 224

Järnvägen, aktivitet 3012
Exploateringskalkyl, tkr
Utfall, ack Budget inkl
sedan start
KB*)

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl
B+6 och
framåt

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

Kalenderår

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fastighetsförsäljning

12 800

5 400

3 300

2 500

24 000

Drift

Anslutningsavgifter VA

1 600

4 200

3 400

9 200

Investeringsbidrag

1 690

Investeringsbidrag

Total

Drift/Investering

INKOMSTER

Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning

1 000

690

14 400

6 400

8 190

5 900

0

Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.

-881

-800

-800

-400

-200

Utgifter för i ordningställande av tomtmark

-6 240

-500

-2 200

SUMMA INKOMSTER

0

0

0

34 890

UTGIFTER
Drift

-8 940

OT/ Exploatering

0

Investering i vatten- och avlopp
Investering i gator
Investering till gång- och cykelväg

-3 081

-800
-580

Investering belysning

-1 350

-5 700

-150

Investering park

-800

AT/Investering

-7 630

AT/Investering

-150

AT/Investering

0

AT/Investering

SUMMA UTGIFTER

-7 701

-2 800

-3 800

-6 100

-200

0

0

0

-20 601

EXPLOATERINGSNETTO

6 699

3 600

4 390

-200

-200

0

0

0

14 289

*) Justerad enligt prognos delår 1 2022
Startår för kalkyl

2022 Fyll i startår

Anslutningsavgift

25 Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx

Genomsnittlig avskrivningstid VA

25 Fyll i avskrivninstid

Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm

30 Fyll i avskrivninstid

Internränt

1% Fyll i internränta

AT/Investering

Järnvägen, aktivitet 3012
Effekt i resultaträkning, tkr
Utfall
B= budgetår
kalenderår
INTÄKTER
Fastighetsförsäljning

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

12 800

5 400

3 300

2 500

0

0

0

80

80

290

460

460

460

460

1 000

690

VA, Förbrukningsavgifter*
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INTÄKTER

12 880

5 480

4 590

3 650

460

460

460

-881

-800

-800

-400

-200

0

0

-2 710

-2 640

-1 390

-2 200

0

0

0

0

0

0

0

-23

-23

-27

-27

-27

KOSTNADER
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredni
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*
Driftkostnad VA*
Kapitalkostnad VA
Driftkostnad Gata/park
Kapitalkostnad gator
Kapitalkostnad gång- & cykelväg
Kapitalkostnad belysning
Kapitalkostnad park

0

0

-35

-35

-35

-35

-35

-25

-84

-84

-331

-331

-331

-331

0

-7

-7

-7

-7

-7

-7

0

0

0

0

0

0

0

-25

-90

-125

-372

-372

-372

-372

SUMMA KOSTNADER

-3 616

-3 530

-2 338

-2 995

-599

-399

-399

RESULTATEFFEKT

9 264

1 950

2 252

655

-139

61

61

varav VA

80

80

290

460

460

460

460

varav Gata/Park

-25

-90

-148

-395

-399

-399

-399

Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker

*) ej beräknade

Gråbo, aktivitet 3012
Exploateringskalkyl, tkr
Utfall, ack Budget inkl
sedan start
KB

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

B+5 och
framåt

Kalenderår

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

8 000

33 000

41 000

Drift

8 700

8 700

Investeringsbidrag

Total

Drift/Investering

INKOMSTER
Fastighetsförsäljning
Anslutningsavgifter VA
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INKOMSTER

6 000

100

Investeringsbidrag

0

0

0

0

14 000

41 800

0

-994

-1 300

-1 600

-1 300

-400

-300

-200

-300

0

49 700

UTGIFTER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark

-6 094

Drift

-700

-1 000

OT/ Exploatering

Investering i vatten- och avlopp

-2 000

-2 000

-2 000

-6 000

AT/Investering

Investering i gator

-2 000

-7 000

-8 000

-17 000

AT/Investering

Investering till gång- och cykelväg

-1 000

-1 000

-1 000

-3 000

AT/Investering

-600

-600

AT/Investering

-5 000

AT/Investering

Investering belysning
Investering park

-3 000

-2 000

SUMMA UTGIFTER

-994

-1 300

-4 600

-8 300

-10 700

-12 600

-200

0

-38 694

EXPLOATERINGSNETTO

-994

-1 300

-4 600

-8 300

3 300

29 200

-200

0

11 006

Startår för kalkyl

2022 Fyll i startår

Anslutningsavgift

25 Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx

Genomsnittlig avskrivningstid VA

25 Fyll i avskrivninstid

Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm

30 Fyll i avskrivninstid

Internränt

1% Fyll i internränta

Gråbo, aktivitet 3012
Effekt i resultaträkning, tkr
Utfall
B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

kalenderår
INTÄKTER

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fastighetsförsäljning

0

0

0

0

8 000

33 000

0

0

0

0

0

0

435

435

VA, Förbrukningsavgifter*)
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INTÄKTER

6 120
0

0

0

0

8 000

33 435

6 555

-994

-1 300

-1 600

-1 300

-400

-300

-200

-300

-700

-200

-300

-300

-70

-70

KOSTNADER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*
Driftkostnad VA*
Kapitalkostnad VA

0

0

0

-100

Driftkostnad Gata/park
Kapitalkostnad gator

0

0

0

-87

-390

-737

-737

Kapitalkostnad gång- & cykelväg

0

0

0

-43

-87

-130

-130

Kapitalkostnad belysning

0

0

0

0

0

-26

-26

Kapitalkostnad park

0

0

-130

-217

-217

-217

-217

Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker

0

0

-130

-347

-693

-1 109

-1 109

SUMMA KOSTNADER

-994

-1 300

-1 730

-1 747

-1 593

-2 479

-1 679

RESULTATEFFEKT

-994

-1 300

-1 730

-1 747

6 407

30 956

4 876

varav VA

0

0

0

-100

-200

135

135

varav Gata/Park

0

0

-130

-347

-693

-1 179

-1 179

*) ej beräknad

Annelund, aktivitet 3037
Exploateringskalkyl, tkr
Utfall, ack Budget inkl
sedan start
KB

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

B+6 och
framåt

Kalenderår

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

fr 2028

Fastighetsförsäljning

8 000

26 400

18 400

52 800

Drift

Anslutningsavgifter VA

4 900

16 000

11 200

32 100

Investeringsbidrag

Total

Drift/Investering

INKOMSTER

Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INKOMSTER

Investeringsbidrag
0

0

0

0

12 900

42 400

-1 634

-1 311

-593

-472

-203

-200

29 600

0

84 900

UTGIFTER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.

Drift

-400

-400

-500

-4 900

-5 400

AT/Investering

Utgifter för i ordningställande av tomtmark
Investering i vatten- och avlopp

-4 413

OT/ Exploatering

-2 500

-17 800

-4 900

-25 200

AT/Investering

Investering till gång- och cykelväg

-800

-5 500

-1 500

-7 800

AT/Investering

Investering belysning

-400

-2 900

-900

-4 200

AT/Investering

0

AT/Investering

Investering i gator

Investering park
SUMMA UTGIFTER

-1 634

-1 311

-593

-4 672

-31 703

-7 500

0

0

-47 413

EXPLOATERINGSNETTO

-1 634

-1 311

-593

-4 672

-18 803

34 900

29 600

0

37 487

Startår för kalkyl

2022 Fyll i startår

Anslutningsavgift

25 Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx

Genomsnittlig avskrivningstid VA

25 Fyll i avskrivninstid

Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm

30 Fyll i avskrivninstid

Internränt

1% Fyll i internränta

Annelund, aktivitet 3037
Effekt i resultaträkning, tkr
Utfall

Budget

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

kalenderår
INTÄKTER

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fastighetsförsäljning

0

0

0

0

8 000

26 400

18 400

0

0

0

0

245

1 045

1 605

0

0

0

0

8 245

27 445

20 005

-1 634

-1 311

-593

-472

-203

-200

0

-270

-270

-270

VA, Förbrukningsavgift*
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*

-400

Driftkostnad VA*
Kapitalkostnad VA

0

0

0

-25

Kapitalkostnad gator

0

0

0

-108

-880

-1 092

-1 092

Kapitalkostnad gång- & cykelväg

0

0

0

-35

-273

-338

-338

Kapitalkostnad belysning

0

0

0

-17

-143

-182

-182

Kapitalkostnad park

0

0

0

0

0

0

0

Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker

0

0

0

-160

-1 296

-1 612

-1 612

Driftkostnad Gata/park

SUMMA KOSTNADER

-1 634

-1 311

-593

-657

-2 169

-2 082

-1 882

RESULTATEFFEKT

-1 634

-1 311

-593

-657

6 076

25 363

18 123

varav VA

0

0

0

-25

-25

775

1 335

varav Gata/Park

0

0

0

-160

-1 296

-1 612

-1 612

*) Ej beräknad

Industrimark, aktivitet 3031
Exploateringskalkyl, tkr
Utfall, ack Budget inkl
sedan start
KB

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

B+6 och
framåt

Kalenderår

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

Total

Drift/Investering

INKOMSTER
Fastighetsförsäljning

26 400

26 400

Drift

Anslutningsavgifter VA

13 800

13 800

Investeringsbidrag

Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INKOMSTER

Investeringsbidrag
0

0

0

40 200

0

-100

-1 100

-1 800

-200

0

0

0

40 200

UTGIFTER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark

-1 000

Investering i vatten- och avlopp
Investering i gator

-3 200

Drift

-1 000

OT/ Exploatering

-200

-1 300

-1 500

AT/Investering

-1 900

-11 100

-13 000

AT/Investering

0

AT/Investering

-300

AT/Investering

0

AT/Investering

Investering till gång- och cykelväg
Investering belysning

-300

Investering park
SUMMA UTGIFTER

0

-100

-4 200

-14 500

-200

0

0

0

-19 000

EXPLOATERINGSNETTO

0

-100

-4 200

25 700

-200

0

0

0

21 200

Startår för kalkyl

2022 Fyll i startår

Anslutningsavgift

25 Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx

Genomsnittlig avskrivningstid VA

25 Fyll i avskrivninstid

Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm

30 Fyll i avskrivninstid

Internränt

1% Fyll i internränta

Industrimark, aktivitet 3031
Effekt i resultaträkning, tkr
Utfall

Budget

B= budgetår

B-X

B

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

kalenderår
INTÄKTER

-

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fastighetsförsäljning

0

0

0

26 400

0

0

0

0

0

0

690

690

690

690

0

0

0

27 090

690

690

690

0

-100

-1 100

-1 800

-200

0

0

VA, Förbrukningsavgift*
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Driftkostnader avseende personalkostnader,
utredningar & liknande.
Utgifter för i ordningställande av tomtmark

-1 000

Driftkostnad VA
Kapitalkostnad VA

0

0

-10

-75

Driftkostnad Gata/park

-40

-40

-40

-75

-75

-75

-80

-80

-80

Kapitalkostnad gator

0

0

-82

-563

-563

-563

-563

Kapitalkostnad gång- & cykelväg

0

0

0

0

0

0

0

Kapitalkostnad belysning

0

0

0

-13

-13

-13

-13

Kapitalkostnad park

0

0

0

0

0

0

0

Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker

0

0

-82

-576

-576

-576

-576

SUMMA KOSTNADER

0

-100

-1 192

-3 451

-971

-771

-771

RESULTATEFFEKT

0

-100

-1 192

23 639

-281

-81

-81

varav VA

0

0

-10

615

575

575

575

varav Gata/Park

0

0

-82

-576

-656

-656

-656

*Ej beräknad

Investeringsäskanden Exploatering
2023-2027
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen

Typ av utgift
1-3 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Exploateringsbudget, brutto tkr

2023

2024

2025

1 500
30 050
88 850

1 500
149 800
66 725

1 500
67 050

2 400
122 800

4 900
222 925

2026

2027

Summa

Investeringar
Visborg
Visborg
Visborg
Visborg
Visborg
Visborg
SUMMA VISBORG

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Järnvägen
Järnvägen
Järnvägen
Järnvägen
Järnvägen
Järnvägen
SUMMA JÄRNVÄGEN

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Gråbo/Yttre Furulund
Gråbo/Yttre Furulund
Gråbo/Yttre Furulund
Gråbo/Yttre Furulund
Gråbo/Yttre Furulund
Gråbo/Yttre Furulund
SUMMA GRÅBO/Y F

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Annelund
Annelund
Annelund
Annelund
Annelund
Annelund
SUMMA ANNELUND

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova
SUMMA SOTAREN

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Industrimark
Industrimark
Industrimark
Industrimark
Industrimark
Industrimark
SUMMA INDUSTRIMARK

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

Visby hamn stadsutveckling
Visby hamn stadsutveckling
Visby hamn stadsutveckling
Visby hamn stadsutveckling
Visby hamn stadsutveckling
Visby hamn stadsutveckling
SUMMA VISBY HAMN

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
EXPLOATERINGSBUDET PER UTGIFTSSLAG
SUMMA EXPLOATERINGSBUDET
Summa iordningställande av tomtmark
Summa VA
Summa gata/park

0

7 500
385 200
199 025
0
0
39 700
631 425
0
2 200
0
800
5 700
0
0
8 700
0
1 000
6 000
17 000
3 000
600
5 000
32 600
0
400
5 400
25 200
7 800
4 200
0
43 000

0

0
3 000
25 000
0
0
0
28 000
1 000
1 500
13 000
0
300
0
15 800

32 400
33 900

183 250

5 700

0

0

0

2 000
2 000
1 000

300
2 000
7 000
1 000

700
2 000
8 000
1 000
600

2 000
7 000

10 300

12 300

500
2 500
800
400

400
4 900
17 800
5 500
2 900

4 900
1 500
900

4 200

31 500

7 300

1 000
1 000

2 000
24 000

0

2 000

26 000

1 000
200
1 900

1 300
11 100

2 200
800
5 700

3 000
3 000

0

0

0

300
3 100

0

131 900

8xxx Utgifter för i ordningställande av tomtmark
1xxxx Investering i vatten- och avlopp
1xxxx Investering i gator
1xxxx Investering till gång- och cykelväg
1xxxx Investering belysning
1xxxx Investering park

1 500
138 300
43 450

68 550

3 000

Totalt investeringar Exploatering

1 500

4 700
30 250
91 550
0
0
5 400
131 900
4 700
30 250
96 950

12 700

0

0

0

1 000
1 000
1 000

26 000
1 000
1 000

12 000
151 000

3 000

28 000

163 000

27 000
14 000
153 000
0
0
0
194 000

254 525 139 350

81 500

346 250

953 525

1 500
154 600
83 325
7 500
700
6 900

28 200
3 000
13 900
2 500
1 500
32 400

1 500
150 300
194 450
0
0
0

39 100
415 100
433 025
16 500
5 100
44 700

254 525 139 350

81 500

346 250

953 525

1 500
154 600
98 425

28 200
3 000
50 300

1 500
150 300
194 450

39 100
415 100
499 325

0

3 200
76 950
49 800
6 500
2 900
0
3 200
76 950
59 200

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2022/691
22 april 2022

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2023
Förslag till beslut

•

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2023 och belastar
regionstyrelsens näringslivsanslag enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag.

ALMI företagspartner Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Gotlands Besöksnäring AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
92 möjligheter
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2022
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
300 tkr
500 tkr
100 tkr
1 500 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
623 tkr
14 493 tkr

Äskande
2023
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
300 tkr
750 tkr
300 tkr
1 500 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
640 tkr
14 960 tkr

* Förslag
2023
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
300 tkr
500 tkr
100 tkr
1 500 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
640 tkr
14 510 tkr
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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 2022/691

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av diverse projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. I enlighet med
moderbolagets förslag föreslår Regionstyrelseförvaltningen att bidraget för år 2023 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. 4 320 385 kr.

Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubatorverksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023
beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 500 000 kr. SPG har utsetts till
”Excellent inkubator” av Vinnova vilket genererar ett årligt tillskott på 1 000 000 kr. Vinnovas
bidrag är villkorat och får inte överstiga 1/3 av totala grundfinansieringen.
Visby Centrum AB
Visby Centrum har som målsättning att utveckla handeln i Visby innerstad,
södercentrum och östercentrum. Visby Centrum företräder över 200
medlemsföretag. Med stöd av partneravtal mellan Region Gotland och Visby
Centrum AB 2019-2023, ärende RS 2019/270 föreslår Regionstyrelseförvaltningen
fortsätta stödja verksamheten och utvecklingen av handeln och en levande innerstad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 500 000 kr.
Gotlands Besöksnäring AB
Gotlands Förenade Besöksnäring företräder den gotländska besöksnäringen både
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Med stöd av partneravtal mellan
Region Gotland och Gotlands Besöksnäring AB 2022-2023, ärende RS 2022/55
föreslår Regionstyrelseförvaltningen att stödja verksamheten i syfte att implementera
besöksnäringsstrategin och i samförstånd strategiskt driva besöksnäringsfrågor mot
gemensamma mål. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på
samma nivå som innevarande år, dvs. 300 000 kr.
Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén är att ungdomar i gymnasieskolan
under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen finansieras av
sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 500 000 kr.
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Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. 100 000 kr.
Gotlands Filmfond
Gotlands Filmfond AB ägs sedan 2021 till 100 % av Region Gotland. Bolaget har
investerat i filmproduktioner sedan 2010, ansökan avser medel för framtida
investeringsverksamhet. Regionfullmäktige antog 2021 ett ägardirektiv för bolaget, i
detta fastställs att: ”Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och
dramaserieproduktion på Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part
i finansiering.” Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på samma
nivå som år 2022, dvs. 1 500 000 kr.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan besöks årligen av cirka 40 000 nationella och internationella
besökare och är en viktig profilbärare för Gotland. Ett samarbetsavtal mellan Region
Gotland och Medeltidsveckan på Gotland 2020-2022, ärende 2019/519 kommer
under 2022 att ersättas med ett nytt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna
ordning fortsätter i god samverkan. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2023 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 300 000 kr.

Gotland Grönt Centrum
Gotland Grönt Centrum AB driver verksamheten på Lövsta i Roma sedan januari
2015. Ägare är Hushållningssällskapet (55%) LRF (5%) Region Gotland (35%)
Tillväxt Gotland (5%). Gotland Grönt Centrum driver ett skoljordbruk, restaurang,
konferens, uthyrning av kontorslokaler och utbildningsverksamhet. I enlighet med
upprättat aktieägaravtal beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-12-15, att 7 200
tkr skall belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden 2015 till 2017.
Därefter skall bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22
(RS 293) att 2021 års verksamhetsbidrag sänktes från 5 200 000 kr till 4 800 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2023 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 4 800 000 kr.
Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Årlig uppräkning ska göras enligt konsumentprisindex från
Statistiska Centralbyrån, perioden oktober till oktober, under löpande avtalstid.
Uppräknat belopp beräknas enligt avtal uppgå år 2023 till 640 000 kr.
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Bedömning

Företagsfrämjande systemet fyller en viktig funktion för fortsatt företagsutveckling
och tillväxtarbetet i det gotländska näringslivet. Verksamhetsbidragen bedöms som
särskilt viktiga i sviterna efter pandemin där det bidrar till en snabbare återstart och
omställning för hela Gotlands näringsliv.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för
regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

RS 2019/270, Partneravtal Visby Centrum
RS 2022/55, Ansökan om verksamhetsbidrag till Gotlands Besöksnäring AB för år
2022 – 2023
RS 2019/519, Avtal Medeltidsveckan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Samtliga bidragstagare
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RS § 33

Protokoll
Sida 21 (54)

Ansökan om verksamhetsbidrag till
Gotlands Besöksnäring AB för år 2022 2023

Ärendenummer: RS 2022/55
Paragraf föregående instans: Regu § 6
Regionstyrelsens beslut

Förslaget till partneravtal mellan Gotlands Besöksnäring AB (GFB) och
Region Gotland antas.
• Verksamhetsbidrag lämnas till Gotlands Besöksnäring AB för år 2022-2023
och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag. Verksamheten ges bidrag
med 300 000 kr ur 2022 års anslag och 300 000 kr ur 2023 års anslag.
• Beslutet avser perioden 2022-02-25 – 2023-12-31.
•

Jäv
På grund av jäv deltar inte Peter Lindvall, regiondirektör, i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning

Den nu gällande besöksnäringsstrategin antogs 2019-02-25. Strategin har två
horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha nått en nivå där
Gotland är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är målbilden
att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva
resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB)
företrädare för besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin.
Implementeringen är avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta
förutsättningar för hållbar utveckling inom näringen. En handlingsplan
kopplad till besöksnäringsstrategin togs fram 2020.
Sedan 2019 bedrivs implementeringsarbetet genom projektet
Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess. Projektets huvudriktning är att
processleda implementeringen av besöksnäringsstrategin med utgångspunkt i
handlingsplanen.
Projektet syftar även till att ytterligare stärka samverkan mellan Region Gotland
och Gotlands förenade besöksnäring (GFB), där GFB arbetar med att samla
och stötta företag och Region Gotland huvudsakligen stöttar besöksnäringens
utveckling med insatser inom infrastruktur och fysisk planering.
Den pågående pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar
både om tidshorisont och inriktning. Med anledning av pandemin har
implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

Under den kommande tvåårsperioden ska även besöksnäringsstrategin ses
över, dels utifrån den påverkan vi ser att pandemin kommer att leda till
framöver men också mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella
strategi för hållbar turism och besöksnäring samt den under 2021 antagna
regionala utvecklingsstrategin.
I syfte att implementera besöksnäringsstrategin och i samförstånd strategiskt
driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål har Region Gotland och
GFB utvecklat en överenskommelse om partnerskap som regleras genom ett
partneravtal. Avtalet gäller 2022-2023 och går hand i hand med projektet –
Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi. Utgångspunkten i avtalet är
affärs- och samhällsnytta för båda parter. För Region Gotland är det
grundläggande motivet för avtalet att stärka besöksnäringen som prioriterat
utvecklingsområde för Gotland. Det är avgörande
för båda parter att utvecklingen sker på ett socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbart sätt. Under avtalstiden ska parterna, gemensamt och i
samverkan, ta ansvar för att alla delar i besöksnäringsstrategin för Gotland
samordnas och utvecklas i enlighet med avtalets syfte.
För att stärka GFB som utvecklingsaktör och samarbetspartner i
utvecklingsprocesser framåt föreslår Regionstyrelseförvaltningen att Region
Gotland ger ett årligt verksamhetsbidrag om 300 000 SEK/år under 2022 och
2023. Detta bidrag ska användas som kontant medfinansiering i regionalt
utvecklingsprojekt.
Region Gotland kan utöver detta även stödja GFB i överenskomna
utvecklingsarbeten, genom personella insatser eller projektmedelsfinansiering.
GFB ska avsätta egna verksamhetsmedel från medlemmarna, i samma nivå
som Region Gotland ovan erlägger för att genomföra aktiviteter som bidrar till
syfte och mål med partneravtalet.
Bedömning

Genom bildandet av partnerskap för styrning och ledning av
implementeringsarbetet skapas förutsättningar för en långsiktighet inom
området. Detta partnerskap utgör också grunden för fortsatt klusterutveckling
och skapandet av en innovationsmiljö för besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att anta partneravtalet samt
bevilja finansiering i enlighet med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Digital justering
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Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag

Partneravtal mellan Region Gotland och Gotlands förenade Besöksnäring
Projekt - Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-10
Skickas till
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Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag: Redovisning av konsekvenser av föreslagna
besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och
bemanning
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Godkänna informationen och besluta om nivå och inriktning på fortsatta
effektiviseringar i samband med strategisk plan och budget 2023-2025.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutrapportera effekter av åtgärder
som genomförts med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten i samband med
verksamhetsberättelsen 2022. Därmed upphävs beslutet att återrapportera
samtliga projekt vid delårsrapport 2 och bokslut under perioden 2022-2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2021-11-22 §185 att ge nämnderna i uppdrag att
till budgetberedningen 2022 återrapportera konsekvenser av föreslagna
besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.
Samtliga nämnder har återrapporterat uppdraget.
Slutsatsen av nämndernas genomgång är att det finns möjlighet till
effektivisering inom dessa områden men inte i den utsträckning som
föreslagits.
Som tidigare konstaterats finns ändå potential att effektivisera genom att arbeta
tillsammans inom dessa områden. Alla fyra områden är stora kostnadsposter i
Region Gotlands budget. Men även andra angreppssätt och åtgärder kommer
att behöva genomföras för att nå ytterligare kostnadssänkningar. Det är viktigt
att respektive nämnd tar ett helhetsansvar för att den budget som beslutas inte
överskrids.
De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland är bättre nu än när
beslutet om ett treårigt effektiviseringsprogram togs. Då pekade prognoserna
på en förstående lågkonjunktur. Därefter har pandemin kraftigt påverkat de
ekonomiska förutsättningarna med stimulanser från staten som medfört att
skatteintäkter och bidrag förväntas öka mer än vad som var känt bara för 6
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månader sen. Befolkningstillväxten har också fortsatt att öka på Gotland vilket
ger ekonomisk effekt.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att arbetet med att sänka kostnaderna inom
dessa områden ska fortsätta. Det är viktigt att arbeta tillsammans med de
områden som berör samtliga nämnder. Samtidigt föreslås att nödvändiga
effektiviseringar 2023 och framåt även genomförs inom andra områden än
lokaler, inköp, bemanning och digitalisering.
Ärendebeskrivning
Bakgrund

I juni 2021 beslutade regionfullmäktige att effektiviseringar på 150 mnkr skulle
genomföras i perioden 2022-2024. 43 mnkr beslutades i budgeten för 222 och
resterande 107 mnkr är inte beslutade per nämnd.
Samtliga nämnder fick i oktober 2021 i uppdrag att till budgetberedningen
2022 återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler,
inköp, digitalisering och bemanning. Utgångspunkten är att genomföra
effektivisering inom dessa fyra områden kommande år.
De föreslagna besparingarna per nämnd är:
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

1

1

2

9

9

18

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

3,5

4

7,5

Summa

58

58

116

Förslaget grundar sig på bedömningen att det finns en effektiviseringspotential
inom dessa områden och förvaltningarnas egna antaganden om möjligheter
inom de olika områdena.
Tabell: Möjliga kostnadssänkningar 2022-2024 med utgångspunkt i generell potential och
nämnder/förvaltningars egna antaganden kring möjligheter
Lokaler
HSN
SON
BUN
GVN
MBN
TN
RS/RSF
Summa

Bemanning*
2%=22,5
2%=17,5
1%=8,6
1%=2,3

18 mnkr
18 mnkr

mnkr
mnkr
mnkr
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
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* procent av personalkostnad
** procent av inköpskostnad
*** procent av personalkostnad

I beslutsunderlaget är det tydligt beskrivet att programmet är en viktig del av
regionens samlade behov av kostnadssänkningar framåt men att även andra
kostnadspåverkande åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt
kommer att behöva genomföras. Med hänsyn till det omfattande underlag som
tagits fram inom ramen för projekten, nämnder/förvaltningars nuläge och
verksamhetsinriktning gjordes bedömningen att realiserbarheten varierar men
är god.
Redovisning av nämndernas bedömningar
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Föreslagen effektivisering 42 mnkr 2023-2024 genom bemanning, inköp och
digitalisering.
Nämndens bedömning är att den finns ett flertal pågående projekt som driver
mot uppsatta effektiviseringsmål men att värdet av pågående arbete är svårt att
uppskatta.
Genom att arbeta med ”strategisk hållbar bemanning” är förhoppningen att
det ska leda till lägre kostnader genom minskat behov av framförallt
hyrpersonal. Genom att nyttja IT och digitalisera vissa processer kan resurser
frigöras. Att lyckas kompetensförsörja i nivå med behovet är dock fortsatt
utmanande. Bedömningen är att de initiativ som genomförs kommer driva mot
de effektiviseringskrav som finns, men att demografi, medicinsk utveckling
mm kräver mer resurser vilket leder till ett nettobehov som ändå är större.
Flera initiativ pågår för att nyttja digitaliseringens kraft för att göra
arbetsuppgifter enklare, mindre personalberoende, säkrare mm. De satsningar
som görs kommer att avlasta vården och effekthemtagningar blir viktiga att
identifiera och synliggöra. Att räkna hem effekter kring digitalisering
motsvarande 17 mnkr motsvarar inte pågående initiativ.
Under senare år har ett stort fokus lagts på inköpsfrågan både i regionen som
helhet och inom hälso- och sjukvården. Ett stort arbete har också
genomförts för att utveckla ett nära samarbete med Region Stockholm där
förvaltningen tar del av Region Stockholms upphandlingsplaner och deltar
även i samordnade upphandlingar. Tillsammans leder alla aktiviteter inom
inköpsområdet till ett mer säkert inköps- och upphandlingsförfarande samt till
en ökad affärsmässighet. Detta leder också till bättre kontroll och följsamhet
och även förhoppningsvis till lägre kostnader. Samtidigt är det ett arbete som
tar tid och efterfrågan på inköpsstöd är större än utbudet. Bedömningen är att
vi får löpande effekt inom området men det är mycket svårt att avgöra värdet.
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Socialnämnden

Föreslagen effektivisering 24 mnkr 2023-2024 genom främst bemanning och
digitalisering. Nämnden kan inte göra någon bedömning av hur stor
besparingspotential det finns men arbete pågår inom samtliga områden.
Förvaltningen arbetar med strategisk hållbar bemanning. Det pågår för
närvarande tre projekt inom tre olika verksamheter. Satsningen på en stabil och
följsam ordinarie bemanning kan förhoppningsvis leda till positiva effekter på
både arbetsmiljö och ekonomi. Höjd kompetens genom äldreomsorgslyftet gör
att bemanningen kan effektiviseras genom till exempel delegering av
arbetsuppgifter.
Digitalisering bedöms minska kostnaderna på sikt. Förvaltningen har tagit fram
en digitaliseringsplan där årliga planerade aktiviteter finns inlagda. Flera nya
tjänster bidrar till frigjord tid som medarbetare kan ägna åt mer kvalificerade
arbetsuppgifter. Tidsvinster görs genom färre manuella moment och att
ansökningar är fullständiga och korrekta. Det blir enklare för medborgare att
ha kontakt med socialtjänsten och för brukare att bli mer självständiga.
Barn- och utbildningsnämnden

Föreslagen effektivisering 18 mnkr 2023-2024 genom främst bemanning och
digitalisering.
Nämndens bedömning är att de effektiviseringar som föreslagits kommer att
innebära utbudsminskningar. Utrymmet för osthyvelsbesparingar för
verksamheterna är uttömt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Föreslagen effektivisering 4,5 2023-2024 mnkr genom främst bemanning och
digitalisering.
Nämndens bedömning är att möjligheten att genomföra effektivisering är
beroende av utvecklingen av statsbidrag samt att de effektiviseringar som ska
genomföras kommer att hanteras som ett generellt besparingsbeting.
Miljö- och byggnämnden

Föreslagen effektivisering 2 mnkr 2023-2024 genom främst digitalisering.
Nämnden gör bedömningen att det finns ytterst små möjligheter till rena
besparingar. Digitaliseringens möjligheter kommer att användas för att
effektivisera processer och öka produktiviteten. Det finns flera pågående
arbeten som projektet DiSa lagt grunden för. Under kommande år kommer
den fullständiga implementeringen av de tjänster som arbetats fram inom
projektet vara prioriterade.
Tekniska nämnden

Föreslagen effektivisering 18 mnkr 2023-2024 genom främst lägre
inköpskostnader.
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Nämnden ser att nivån är för hög för att kunna genomföras inom den
skattefinansierade verksamheten. Beloppet är räknat på hela nämndens inköp
vilket också innefattar avgiftsfinansierad verksamhet samt de inköp som görs i
investeringsprojekt som betalas genom internhyror. Lägre kostnader inom
avgiftsfinansierad verksamhet leder till lägre taxor. Ett riktat besparingskrav på
18 mnkr på de skattefinansierade verksamheterna får stora effekter på
förmågan att leverera enligt dagens uppdrag. Utbudet kommer att minska på
ett kännbart sätt.
Arbetet med att utveckla regionens arbete kring upphandling och inköp har
hittills inte bidragit med verktyg som i någon högre utsträckning bidrar till att
inköpskostnaderna kan sänkas. Utvecklingen på marknaden avseende
materialpriser och byggentreprenader i övrigt ser ut att leda till högre
kostnader. Ambitionerna att minska Region Gotlands klimatavtryck verkar
också kostnadsdrivande då mer miljöanpassade lösningar som regel innebär
högre priser.
Den överklagade upphandlingen av ny operatör för kollektivtrafiken pekar på
att kostnaden kommer att minska. Nämnden ser inte att det går att göra
besparingar i motsvarande grad då kollektivtrafiken idag är underfinansierad.
Om verksamheten ska nå målen i trafikförsörjningsprogrammet måste delar av
de resurser som frigörs användas för att förstärka kollektivtrafikenheten.
Genom nytt avtal med fastighetsägaren Vacse för lokalerna på Visborg
kommer grundhyran att sänkas från 29 mnkr till 20 mnkr.
Kostnadsminskningen innebär att målsättningen att minska lokalkostnaderna
till viss del uppfylls.
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

Föreslagen effektivisering 7,5 mnkr 2023-2024 genom främst bemanning och
digitalisering.
Kostnadsminskningar kan göras genom sänkta lokalkostnader, digitalisering
och genom att minska personalkostnader/bemanningsplanering. Genom
beslutet att effektivisera lokalutnyttjandet på Visborg bedöms förvaltningen få
en minskad lokalkostnad redan 2023. Digitalisering av förvaltningens
verksamheter pågår men realiseringen av effekterna ligger några år framåt. De
mönster som ses i till exempel arkiv och registratur är att digitalisering och
automatisering ökar tillgängligheten för invånarna och medarbetare vilket i sin
tur medför att efterfrågan ökar.
Ett ingångsvärde för möjligheten till mer effektiv bemanning var ny inriktning
för måltidsverksamheten. Beslut är ännu inte taget. Utredning pågår. Ytterligare
besparingar för regionstyrelseförvaltningen kommer att handla om
utbudsminskningar. Dessa kan åstadkommas på olika sätt men kräver aktiva
beslut eller prioriteringar. Det går inte att med för få resurser upprätthålla stöd
i de demokratiska processerna eller centralt chefsstöd med kvalitet.
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Förändringar i regionstyrelseförvaltningen kommer då att behöva hanteras
även i övriga förvaltningar.
Bedömning

Slutsatsen av nämndernas genomgång är att det finns möjlighet till
effektivisering inom dessa områden men inte i den utsträckning som antagits.
Nämnderna ser att den effekt digitalisering får i princip endast medför att
ytterligare resurser inte behövs. Däremot är det tydligt att produktiviteten höjs i
takt med ökad digitalisering. Man ser också att satsningar behöver göras på
system och utveckling för att kunna arbeta mer effektivt med hjälp av
digitalisering.
Nämnderna ser inte heller någon möjlighet att enskilt effektivisera genom
effektivare inköp eller lokaler. Lägre kostnader för lokalerna på Visborg är ett
bra exempel på hur gemensamt arbete ger effekt. Den sortens omställning
hade inte varit möjlig att driva av en eller två förvaltningar. Inom inköp pågår
också mycket gemensamt utvecklingsarbete som lägger grund för goda affärer
som bidrar till kostnadssänkningar men det är svårt att se effekt på
inköpspriset i varje förvaltning. Upphandlingen av kollektivtrafik kommer att
leda till väsentligt lägre kostnader än idag men samtidigt behöver
kollektivtrafiken utvecklas. Strategisk hållbar bemanning kommer att ha effekt
på både arbetsmiljö och ekonomi men till största delen genom att undvika
kostnadsökningar.
Som tidigare konstaterats finns ändå potential att effektivisera genom att arbeta
tillsammans men även andra åtgärder kommer att behöva genomföras för att
nå ytterligare kostnadssänkningar.
De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland är bättre nu än när
beslutet om ett treårigt effektiviseringsprogram togs. Då pekade prognoserna
på en förstående lågkonjunktur. Därefter har pandemin kraftigt påverkat de
ekonomiska förutsättningarna med stimulanser från staten som medfört att
skatteintäkter och bidrag förväntas öka mer än vad som var känt bara för 6
månader sen. Befolkningstillväxten har också fortsatt att öka på Gotland vilket
ger ekonomisk effekt.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att arbetet med att sänka kostnaderna inom
dessa områden ska fortsätta. Det är viktigt att arbeta tillsammans med de
områden som berör samtliga nämnder.
Förvaltningen föreslår att kommande effektiviseringar även genomförs inom
andra områden än lokaler, inköp, bemanning och digitalisering. Det är viktigt
att respektive nämnd tar ett helhetsansvar för att den budget som beslutas inte
överskrids.
Beslutsunderlag

Slutrapporter för projekten:
Effektivisera och minska regionens lokalkostnader (RS 2019/972)
Strategisk hållbar bemanning (RS 2019/1114)
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Sänkning av inköpskostnader (RS 2019/963)
Sänkning av IT-kostnader (RS 2019/962)
Regionstyrelsen 2020-10-22 § 299
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
Regionstyrelsen 2021-05-26 § 160
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionfullmäktige 2021-11-22 § 185
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2021-09-12
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Regiondirektör
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