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Ärendenr SF 2016/06

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 22 september 2016

Regionstyrelsen

Ärendenr RS 2016/50

Inlämnande av delårsrapport 2 2016
Härmed lämnas allt underlag vad gäller delårsrapporten för delår 2 2016 utifrån
Anvisningar för delårsrapport 2016.

I detta underlag finns sammanfattat i ett dokument följande delar:

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
2. Händelser av väsentlig betydelse
3. Förväntad utveckling
4. Samlad beskrivning av investeringsverksamheten inkl
investeringsprognos
5. Ekonomisk uppföljning och prognos
6. Sjukfrånvaro
7. Antal anställda

Förvaltningens gemensamma delårsrapport finns under ärende nummer
SF 2016 / 06 handlings nummer 10 .

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 1897 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland .se

Webbplats www .gotland.se
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Ärendenr SF 2016/6

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Rapport, Delår 2 2016
Datum 22 september

Delårsrapport 2 2016 - serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen ska, som en del av Region Gotland, utveckla och erbjuda
effektiva tjänster som skapar värde för kunden (verksamheterna). Detta bidrar
till att förvaltningarna kan fokusera på sina kärnverksamheter.
1. Sammanfattning av den egna delårsrapporten

Serviceförvaltningen visar ett justerat resultat för delåret på +14,4 mnkr och
en prognos för innevarande år på +20,0 mnkr. I stort sett samtliga tjänster
redovisar ett positivt resultat. Prognosen har förbättrats med 7,0 mnkr sedan
föregående rapport. Enligt redovisad kostnadsanalys stämmer personalkostnadsökningen väl överens med förväntat utfall. NKI ligger även i år på
en hög nivå med ett snitt för samtliga tjänster på 74,0.
Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre
åren, inklusive årets avkastningskrav, har inneburit vissa förändringar. Det har
även präglat en stor del av det interna arbetet. Överskottet kan till viss del
härledas till detta arbete.
2. Händelser av väsentlig betydelse

Vissa händelser under året har haft betydelse för hur väl serviceförvaltningen
lyckas uppnå målen. Dessa är:
Ny organisation, två förvaltningar ska bli en

Beslutet att etablera en ny förvaltning med regionstyrelsens två förvaltningar
som grund togs i våras och arbetet med denna sammanslagning har börjat. I
samband med denna sammanslagning föreslås även den nuvarande modellen
med köp/sälj att ersättas med anslagsfinansiering inom vissa tjänsteområden.
Genomförande och kvalitetssäkring av projekt

Byte av HR-system är klart och tidigare problem med leverans av telefoni
efter leverantörsbytet är nu åtgärdade.
Etableringen av en administrativ funktion som ska säkra regionens
ekonomiska administration inom asylverksamheten är klar. Projektet med
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Serviceförvaltningen
Region Gotland

att erbjuda vårdnära service har fallit väl ut och kommer att gå över i hälsooch sjukvårdens regi efter årsskiftet.
Arbetet med att lyfta över regionen till ny it-plattform är i stort sett klart.
Andra större projekt är byte och översyn av Office-licenser samt övergång till
säkrare datahall.
3. Förväntad utveckling
Sparkrav på intern service

Sparkravet som beslutades i våras och som innebär att kostnaderna för intern
service och administration ska minska med totalt 50 mnkr under en
treårsperiod, varav 43 mnkr ska ske inom serviceförvaltningens tjänster
kommer att påverka arbetssättet, tjänsteutbudet, ambitions- och kvalitetsnivån.
Etablering av regionstyrelseförvaltningen

Den nya förvaltningen ska ha tydligare fokus på styrning, stöd och service för
att öka/stärka koncernstyrningen inom framförallt de koncernövergripande
processerna. Det kan innebära förändrat arbetssätt inom vissa områden.
Minskad andel köp och sälj

Målet är att i den nya förvaltningen minimera antalet tjänster som styrs och
finansieras via den köp- och säljmodell som serviceförvaltningen har idag.
Detta innebär en annan form av prioritering vad gäller vissa konsulttjänster.
Resultatet av den planerade regionindelningen

Det föreslagna beslutet att gå samman med Region Stockholm innebär att
landstingsuppdragen försvinner från Region Gotland, vilket påverkar cirka 100
medarbetare inom förvaltningen och en minskning av drygt 100 mnkr i
omsättning.
4. Genomförda investeringar och investeringsprognos

Investeringsbudgeten uppgick vid årets början till 12,0 mnkr, 3 mnkr för
reinvesteringar i it-utrustning, 7 mnkr för byte av datorer samt 2 mnkr för
övriga inventarier. Under året har förvaltningen dessutom fått budgetöverföring från ledningskontoret för genomförda utvecklingssatsningar inom
it-området. med 6,9 mnkr. Den totala budgeten uppgår i delåret till 18,9 mnkr
och utfallet för perioden är 14,7 mnkr, varav 13,9 mnkr avser it-investeringar
och 0,8 mnkr övriga investeringar.
För helåret är bedömningen att investeringsutrymmet kommer att användas.
Reinvesteringar är planerade inom städ- och måltidsverksamheten samt inom
it-området.
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Projekt
Reinvesteringar datorer
Reinvesteringar IT
Reinvesteringar POTT
Utvecklingsprojekt
Säkrare datahall
Byte av IT-plattform
Officelicenser
Totalt

Budget
7 000
3 000
2 000
1 150
4 511
1 269
18 930

Utfall
6 997
0
788

Årsprognos
7 000
3 000
2 000

1 148
4 511
1 269
14 714

1 150
4 511
1 269
18 930

Serviceförvaltningen har också överlämnat budgetmedel för ombyggnation av
kök till teknikförvaltningen. Under 2016 var tanken att fem skolkök skulle
byggas om/rustas upp. Åtgärder var planerade för Gråboskolans kök,
Södervärnskolans kök, Endre skolas kök, Stenkyrka skolas kök och Terra
Novaskolans kök. Till följd av investeringsstoppet kommer endast Stenkyrka
skolas kök att genomföras i år.
5. Ekonomisk uppföljning och prognos
Resultatprognos

Förvaltningen redovisar ett justerat resultat för delåret på +14,4 mnkr och en
prognos för innevarande år på +20,0 mnkr. I stort sett samtliga tjänster
redovisar ett positivt resultat. Prognosen har förbättrats med 7,0 mnkr sedan
föregående rapport.
Stor restriktivitet och återhållsamhet gäller inom samtliga områden i avvaktan
på beslut om minskat utbud. Den förbättrade prognosen är en direkt följd av
detta.
Förvaltningen har avsatt en buffert på 3,0 mnkr, vilken kommer att bli en del
av det beräknade överskottet. Utöver bufferten på förvaltningsnivå, kommer ittjänsterna, pc-som-tjänst och it-infrastruktur, tillfälligt att redovisa stora
överskott till följd av låga kapitalkostnader. Även tjänsten fordonsleasing
redovisar tillfälligt ett stort överskott. Försenad inflyttning i ombyggda kök är
också med och bidrar till förvaltningens resultat.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat
* samtliga siffror redovisas i tusental

Jan-augusti 2016*
Justerad
Utfall Avvikelse
budget
-334 000
-341 920
+7 920
316 737
311 141
+5 596

-17 263

-30 779

+13 516

-7 986

-22 352

+14 366

9 277
0

8 427
0

+850
0

Budget

Helår 2016*
Prognos Avvikelse

-500 981
487 067

-512 650
480 000

+11 669
+7 067

13 914
0

12 650
0

1 264
0

-13 914
0

-32 650

-20 000

+18 736

+20 000
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Kostnads- och intäktsanalys
•

Personalkostnader januari - augusti 2016

Personalkostnaderna, exklusive ersättning till godemän och semesterlöneskuldsförändring, uppgår för perioden till 152,9 mnkr att jämföras med 150,1
mnkr föregående år. Förändringen innebär en ökning med 1,8 procent.
Delårsresultatet har då belastats med det förväntade utfallet av lönerevisionen
för kommunals avtalsområde. Den låga kostnadsutvecklingen beror på att
förvaltningen under 2016 haft anställningsstopp för att möta framtida
besparingskrav.
Kostnaderna för övertid och mertid ligger i nivå med föregående år även den
totala kostnaden för sjuklön är i stort oförändrad. Noteras kan dock göras att
kostnaderna för långa sjukskrivningar (dag 22-90) har ökat markant från 0,1
mnkr till 0,3 mnkr.
•

Semesterlöneskuldsförändring

Förändringen av semesterlöneskulden har påverkat delårsresultatet positivt
med 1,9 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mer än tidigare år. Förvaltningens skuld till
de anställda uppgår i delåret till 14,6 mnkr att jämföras med 12,9 mnkr samma
period föregående år. Skuldvärdet vid årsskiftet var 14,7 mnkr. Förändringen
innebär en minskning på 0,1 mnkr jämfört med årsskiftet men en ökning med
1,7 mnkr jämfört med samma period föregående år.
•

Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnader är något lägre än föregående år. Under
perioden har 1,1 mnkr används till detta jämfört med 1,4 mnkr föregående år.
Utfallet är lågt i förhållande till budgeterad kostnad. Under båda åren har stor
restriktivitet gällt, vilket på längre sikt inte är hållbart.
Konsultkostnaderna är oförändrade. Under perioden har förvaltningen köpt
konsultstöd för 2,6 mnkr. Nivån är även här mycket låg jämfört med tidigare år
och budget.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 21,7 mnkr
att jämföras med 22,0 mnkr föregående år. Minskningen motsvarar volymförändringen.
Periodens lokalkostnader har i jämförelse med föregående år minskat med 1,2
mnkr, från 25,3 mnkr till 24,1 mnkr. Förvaltningen har fått en generell prissänkning på samtliga objekt och en lägre hyreskostnad till följd av effektivare
resursutnyttjande på Visborg. Samtidigt har hyreskostnaderna för de kök som
byggts om ökat, dock ej i nivå med budget på grund av förseningar.
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•

Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta är 2,6 mnkr lägre än föregående
år, 8,4 mnkr att jämföra med 11,0 mnkr. Minskningen beror på att
reinvesteringar inte skett i samma omfattning som kostnaderna minskat. Hur
variationer i kapitalkostnader över tid ska påverka prissättningen av
förvaltningens tjänster behöver utredas i det fortsatta prismodellsarbetet.
•

Intäkter

Då hela serviceförvaltningen finansieras genom intäkter, varierar
intäktsvolymen år från år beroende på ökade eller minskade uppdrag.
Hjälpmedelscentralens tjänst att tillhandahålla nyckelgömmor till
socialförvaltningen var inte färdigberäknad när budgeten lades, utan ligger
utanför systemet. Tjänsten beräknas omsluta cirka 5,5 mnkr, vilket kommer
visa sig både på kostnads- och intäktssidan. Tjänsten fordonsleasing har också
ökat i omfattning jämfört med budget. Även här är det socialförvaltningen som
ökat sina köp mest.
I jämförelse med 2015 har periodens intäkter ökat med 9,5 mnkr och uppgår
till 341,9 mnkr. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är förvaltningens
största kund, därefter kommer, efter omstruktureringen av koncerngemensamma tjänster, ledningskontoret. Tillsammans med hälso- och sjukvården och
socialförvaltningen står dessa förvaltningar för cirka 90 procent av de interna
intäkterna. Den största ökningen står socialförvaltningen för.
6. Fokus på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron under januari till juli 2016 är 4,3, vilket är en minskning med 0,2
jämfört med motsvarande period 2015. Minskningen av sjuktalet märks
framför allt inom måltidsverksamheten, där sjuktalet är cirka 1,5
procentenheter lägre jämfört med föregående år. Detta beror till största delen
på färre långtidssjukskrivningar.
Sjuktal för januari – juli
Sjuktal från augusti till juli

2016
4,33
4,61

2015
4,56
4,31

Förändring
Minskning
Ökning

Jämförs sjuktalen i förvaltningen mellan augusti till juli märks dock en ökning.
Ökningen återfinns främst inom logistikverksamheten och administration. En
kartläggning av sjuktalet på individnivå har gjorts i början på året vid enheter
med högt sjuktal. Resultatet av kartläggningen är bland annat initierade
rehabiliteringsutredningar.

Serviceförvaltningen

6 (6)

Region Gotland

För att skapa medvetenhet kring den ökade ohälsan i riket och arbetsgivarens
möjligheter att förebygga densamma, har förvaltningens chefer deltagit i ett
seminarium kring hälsofrämjande ledarskap.
7. Antalet anställda minskar något

Förvaltningens antal månadsanställda har under de senaste åren varit i princip
oförändrat. Däremot kan noteras att även om antalet månadsanställda är i stort
sett detsamma har antal årsarbetare ökat. Förklaringen till detta borde vara att
ett antal medarbetare fått utökad sysselsättningsgrad i enlighet med regionens
viljeinriktning.
Juli
2016

Antal anställda
- varav tillsvidare

- varav
visstidsanställd

Antal
årsarbetare
- varav tillsvidare

- varav
visstidsanställda

December
2015

Juli
2015

December
2014

Augusti
2014

525
494
31

522
499
23

524
503
21

530
498
32

524
487
37

495
465
30

490
470
20

490
470
20

492
462
30

487
452
34

Under den senaste tvåårsperioden (från juli 2014 till juli 2016) har antalet
tillsvidareanställda ökat och visstidsanställda minskat i motsvarande grad.
Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen har minskat under det senaste året,
vilket sannolikt beror på de senaste årens åtgärdspaket och den restriktivitet
förvaltningsledningen haft vid återbesättning av vakanta tjänster.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/50
22 september 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2 2016- ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till
+7,2 mnkr, vilket överstiger beslutat avkastningskrav med 1,2 mnkr. För att uppnå
avkastningskravet har det hållits igen på ett antal så kallade koncernövergripande
anslag såsom näringsliv, utbildning och biogas med flera. Utöver detta har ett antal
tjänster hållits vakanta och enheterna har ålagts extra återhållsamhet.
Några händelser som varit i fokus är, utöver att nå avkastningskravet innevarande år,
sparkraven de kommande åren samt den pågående organisationsutvecklingen där
serviceförvaltningen och ledningskontoret från och med 2017-01-01 ska bilda en
gemensam förvaltning.
Det samlade prognostiserade resultatet för politikerorganisationen uppgår till +0,6
mnkr.
Händelser av väsentlig betydelse

Avkastningskrav 2016 – 6 mnkr
Kravet innebär minskad aktiviteten beträffande bland annat satsningar ur de så
kallade koncernövergripande anslagen för näringsliv, utbildning, biogas med flera.
Vidare har ett antal tjänster hållits vakanta. Ärendemängden har varit fortsatt hög
vilket inneburit att effektiviserings- och prioriteringsdiskussioner aktualiserats.
Sparkrav kommande år
Kontoret har att hantera dryga 10 mnkr i besparing 2017. Översyn pågår och
inriktningen på besparingen kommer att presenteras senare under hösten till
regionstyrelsen.
Etablering ny förvaltning
Under våren togs beslut om att sammanföra regionstyrelsen två förvaltningar.
Arbetet med detta pågår och kommer sannolikt att påverka arbetet under hösten.
Den nya förvaltningens uppdrag är utformat utifrån de uppdrag som idag
sammantaget åligger serviceförvaltningen och ledningskontoret. Förvaltningens
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/50

uppdrag omfattar strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling,
koncernstyrning och koncernsamordning. Dessutom har förvaltningen i uppdrag att
erbjuda internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar.
Lägesbeskrivning - aktiviteter i verksamhetsplan 2016
I bilaga redovisas lägesrapport för prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 2016.
Förväntad utveckling

Inför perioden 2017-2019 ligger ett besparingskrav om ca 56 mnkr som den nya
förvaltningen har att hantera. Detta förändrar förutsättningarna kraftigt för den
verksamhet som ska bedrivas inom ramen för uppdraget. Effektiviseringar och
utbudsminskningar blir en nödvändighet och därför behöver omprövning och
utveckling ske av såväl uppdrag, organisation och bemanning.
Investeringsverksamhet inkl investeringsprognos

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår i delåret till 13,4 mnkr. Närmare 4,0 mnkr av
beviljat utrymme beräknas åtgå under året. Prognosen är ca 1,0 mnkr högre än vad
som angavs i samband med investeringsstoppet. Detta beror på att det har behövts
köpas in programvarulicenser för mail för den sommarpersonal som tas in i
verksamheterna. Licensreglerna kräver att var person med en mailadress måste ha en
egen licens, brott mot detta kan innebära vite vid en licensrevision.
Av kvarvarande investeringsmedel beräknas 7,8 mnkr begäras i kompletteringsbudget
2017. Detta kommer beaktas i samband med diskussionerna kring förslag till
investeringsbudget för 2017-2021.
Ekonomisk uppföljning och prognos

Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Kapitalkostnader

Jan-aug 2016
Justerad budget
utfall
5 595
18 258
-146 605 -154 872
-141 010 -136 614
-2 356

-2 356

Avvikelse Budget
+12 663
8 392
-8 267 -217 627
+4 396 -209 235
0

-3 561

Helår 2016
Prognos Avvikelse
19 861
+11 469
-221 854
-4 227
-201 993
+7 242
-3 561

0

Tillskott av skattemedel
143 366 143 366
0 212 796
212 796
0
Resultat
0 +4 396
+4 396
0
+7 242
+7 242
*De relativt stora bruttoavvikelserna mellan budget och utfall/prognos förklaras i huvudsak av vissa
interna kostnadsfördelningar, samt att vissa större projekt med extern finansiering inte budgeterats.

Resultatprognos
Budgetavvikelsen på årsbasis bedöms f n uppgå till +7,2 mnkr. Drygt 4,0 mnkr av
överskottet hänförs till de koncernövergripande anslagen för näringsliv, biogas,
utbildning, företagshälsovård, partistöd m fl. Personalrelaterade orsaker, i huvudsak
vakanser, svarar för ca 2,5 mnkr. Resterande del ca 0,7 mnkr av överskottet hänförs
till en allmän återhållsamhet bland annat mot bakgrund av givet resultatkrav om +6,0
mnkr. I resultatet bör beaktas att kontoret även hanterat en upparbetad kostnad om
ca 1,0 mnkr för det nedlagda bryggeriprojektet.
För perioden januari till augusti uppgår det justerade resultatet till ca +4,4 mnkr,
vilket i stort hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.

2 (4)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Jämförelse med tidigare prognos
Den förbättrade prognosen jämfört med den i maj, som uppgick till +6,1 mnkr,
förklaras bland annat av att aktiviteter som planerats ske under hösten nu inte blir av
både ur skenet av avkastningskravet och resurs- och tidsaspekter.
Kostnads- och intäktsutveckling januari-augusti
Kontorets nettokostnad för perioden (exkl kapitalkostnader) ligger på 137 mnkr,
även föregående års motsvarande nettokostnad uppgick till 137 mnkr. Beträffande
utvecklingen av kostnaderna och intäkterna så ligger även de i paritet med föregående
år. Detta bland annat vid beaktande av att en intäktspost 2016 om 5,0 mnkr för
Leader Gotland även betalts ut under perioden.
Sjukfrånvaro

Kontorets sjuktal har under de senaste åren legat kring 1-3 procent, med en
topp 2013 på 3,2. För närvarande uppgår sjuktalet för den senaste 12
månadersperioden till 1,5 procent. För perioden januari-augusti uppgår sjuktalet till
2,1 procent.
Antal anställda

Antal anställda på kontoret har under en följd av år legat kring 50. Skillnaden mellan
åren har bestått i vakanshållning av tjänster vissa perioder och medarbetare som
visstidsanställds för olika projekt, vilka i huvudsak varit hel- alternativt
delfinansierade med externa medel.
Antal anställda
varav tillsvidare
varav visstid
Antal årsarbetare
varav tillsvidare
varav visstid

Juli 2016
50
46
4
49,8
46
3,8

Dec 2015
48
46
2
47,8
46
1,8

Dec 2014
50
49
1
50
49
1

Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
För regionstyrelsen prognostiseras ett överskott om +0,9 mnkr. Vilket bland annat
hänförs till anslaget för utbildning av förtroendevalda som normalt åtgår främst året
efter ett val. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om -0,3 mnkr
beroende på att kansliet har förstärkts för att hantera den ökande mängden av
ensamkommande barn. Här har tidigare flaggats för ett eventuellt utnyttjande av eget
kapital. Prognosen för regionfullmäktige, revision, valnämnd och patientnämnd
beräknas för närvarande ligga på budgeterad nivå.
Nettokostnadsminskningen, för perioden januari-augusti i jämförelse med föregående
år, hänförs i huvudsak till att det innevarande år inte åtgått medel för utbildning av
förtroendevalda (jmf 0,5 mnkr f g år). Den relativt höga kostnadsutvecklingen
jämfört med föregående år hänförs till överförmyndarnämnden och dess anslag för
ensamkommande flyktingbarn. Dessa kostnader täcks dock med motsvarande
intäkter vilket förklarar intäktsökningen.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/50

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-aug 2016
Justerad budget
utfall
1 000
3 317
-15 192 -17 027
-14 192 -13 710
14 192
0

14 192
+482

Avvikelse
+2 317
-1 835
+482

Budget
1 500
-25 110
-23 610

0
+482

23 610
0

Helår 2016
Prognos avvikelse
5 055 +3 555
-28 042
-2 932
-22 987
+623
23 610
+623

0
+623
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regiondirektör
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Verksamhetsplanering
Prioriterade övergripande utvecklingsområden för förvaltningen

Utveckla ledningskontoret
• Förtydliga och förankra bilden av ledningskontorets uppdrag och ansvar, samt utarbeta
och beskriva en utvecklad organisation som möter detta uppdrag och ansvar
• Översyn och förtydligande av roller och ansvar
• Översyn och förtydligande av interna och externa samverkansformer
• Tydliggöra samverkan med serviceförvaltningen
• Utveckla och beskriva ”strateg”-begreppet
• Kartlägga och beskriva ledningskontorets omvärld
Kommentar: En del i det pågående arbetet med etablering av ny förvaltning.
Ledning och kommunikation

Prioriterat 2016
Kommunikation
• Svara för strategiska kommunikations- och varumärkesutvecklingsfrågor som stöd i
regiondirektörens arbete med att utveckla koncernstyrningen
Kommentar: Heldag med kommunikations- och varumärkestema för KLG genomförd i juni.
Arbete med fortsatt handlingsplan pågår.
Utveckla hemsidan avseende responsiv design och stödja integrering med projekt som ex
digital lots
Kommentar: Pågår enligt plan.
•

Svara för stöd (rådgivning och strategi) i särskilda projekt - asylmottagning och arbete
med hållbar ekonomi
Kommentar: Båda projekten befinner sig i ny fas (mer operativt linjearbete).
Asylmottagningsuppdraget är avslutat men när det gäller hållbar ekonomi pågår samordning av
förvaltningskommunikatörernas arbete.
•

• Färdigställa grafisk manual för Region Gotland
Kommentar: Pågår enligt plan.
Etablera projektorganisation för det interna arbetet med Region Gotlands åtagande i
Almedalsveckan
Kommentar: Pågår.
•

Driva och skapa plattform för utveckling av intranätet (finansiering av utveckling och
löpande drift)
Kommentar: Pengar saknas för utveckling och löpande drift. Resultatet av höstens
budgetavstämning och pågående omorganisation (sammanslagning SF och LK) kommer att sätta
ramarna och definiera vilka förutsättningar som finns för det fortsatta arbetet.
•

Ledning
• Fokus på utvecklandet av ledningskontoret
Kommentar: Arbetet med etablering av ny förvaltning pågår. Första januari har SF/LK slagits
ihop till en ny förvaltning ”regionstyrelseförvaltningen”.
• Anpassning av interna rutiner bl a utifrån nytt styrkort/modell
Kommentar: Arbetet kommer ske i o m ny förvaltning.
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Organisationsutveckling, Regional samverkans och stödstruktur
• Utforma den Regionala samverkans- och stödstrukturen mer i detalj, utveckla former för
kunskapsspridning, ta fram verksamhetsplan och göra strukturen känd. Fokus i kunskapsoch utvecklingsarbete i samverkan ska vara den verksamhetsnära effekten för barn,
elever, brukare, patienter och anhöriga så kallad evidensbaserad praktik.
Kommentar: Regional samverkan och stödstruktur (RSSS) är etablerad och känd.
Verksamhetsplan finns för arbetet 2016 med särskilt fokus på BarnSam.
Inom ramen för strukturen analysera region Gotlands nuläge avseende psykisk ohälsa –
nationellt uppdrag
Kommentar: Analysen är klar. Åtgärder planeras och återkopplas till RSSS och förtroendevalda
under oktober.
•

Digitalisering – bidra till samverkan och samordning av utveckling och nationell
representation E- hälsa
Kommentar: Förslag har utarbetats som återkopplas till styrgruppen i oktober.
•

Uppdatera sammanställning av program och planer, ensa begrepp och definitioner och
hitta former för en översiktlig, pedagogisk beskrivning av styrdokument, involvera
förtroendevalda
Kommentar: Pågår och återkopplas till regiondirektör och förtroendevalda i oktober.
•

• Leda prioriterade förvaltningsövergripande organisations- och utvecklingsarbeten
Kommentar: Samordning av RF/RS uppdrag angående ekonomi i SOF och HSF pågår.
Uppdraget inom SBF avslutas i oktober.
• Utveckla former för en samlad översikt av omfattande komplexa projekt
Kommentar: Pågående arbete att digitalisera projektmodellen i docpoint.
Ekonomi, kvalitet och styrning

Prioriterat 2016
•
Få klart ett underlag till nytt styrkort som kan beslutas politiskt under våren 2016
Tillsammans med LK, KLG och de olika strategiska nätverken ska vi arbeta fram ett
nytt styrverktyg som kan beslutas i fullmäktige i april. Efterarbete i form av information
ut i nämnder/förvaltningar, förändring av anvisningar och uppföljningsdokument,
förändring av strategisk plan mm.
Kommentar: Nytt styrkort och ny styrmodell beslutades 20 juni 2016.
Förslag finns framtaget på indikatorer till de flesta mål, det finns fortfarande några mål där det
återstår ett arbete med att hitta lämpliga indikatorer. Arbetet har, och kommer att involvera flera
funktioner på ledningskontoret.
En av grundstenarna i styrmodellen är verksamhetsplaner. Modellen bygger på att alla
förvaltningar ska göra verksamhetsplan som ska godkännas av nämnden. Ett förslag är framtaget
på vad en verksamhetsplan ska innehålla för att kunna bli den länk i styrmodellen som knyter
ihop regionfullmäktiges mål och inriktning med det arbete som sker i förvaltningarna. Under
september och oktober kommer de strategiska nätverken, framförallt kvalitetsnätverket att
involveras för att säkerställa att samtliga chefer i förvaltningarna har den kunskap som krävs för
att arbeta enligt den nya styrmodellen. En halvdags fördjupningsutbildning planeras i oktober för
nyckelpersoner på förvaltningarna.
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Information om den nya styrmodellen och de nya målen ska tas fram och kommuniceras på olika
sätt och i olika kanaler. Första stora informationstillfället var chefsforum den 25 augusti.
På vilket sätt uppföljningen av de nya målen ska ske och vilka funktioner som ansvarar
uppföljning och analys av varje enskilt mål är i dagsläget inte beslutat.
Det här är det utvecklingsområde som kommer att prioriteras under hösten.
•

Ekonomiska förutsättningar 2017 och framåt
Ta fram underlag inför budgetberedningen maj 2016 som ger förutsättningar för beslut
som ger regionen möjlighet att få en verksamhet inom ramen för de resurser som finns.
Kommentar: Arbetet avslutades i form av särskild aktivitet i samband med regionfullmäktiges
budgetbeslut. Nu återstår arbete att följa genomförandet av beslutade besparingar och bevaka den
övergripande ekonomiska utvecklingen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder om nuvarande
åtgärder inte räcker för att nå en ekonomi i balans. Det arbetet ligger inom ramen för enhetens
ordinarie uppdrag.
•

Uppföljningsprocess
Följa upp den nya planeringsprocessen
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och kommer troligen inte att kunna genomföras under
hösten.
•

Styrdokument
Göra klart Policy för styrning och Riktlinjer för ekonomistyrning
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och kommer troligen inte att kunna genomföras under
hösten.
•

Regionindelning
Medverka i arbetet inför ny regionindelning
Kommentar: Enhetens arbete med arbete inför ny regionindelning är avslutat tillsvidare. Vid
behov stäms aktuella frågor av med ekonomidirektören.
HR

Prioriterat 2016
• Ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan
Kommentar: Varje förvaltning har en kompetensförsörjningsplan för sitt specifika
verksamhetsområde. I samband med handlingsplanen för lön har arbetet att tydliggöra den
regiongemensamma planeringen påbörjats. En skriftlig plan skall vara klar under året.
• Genomföra upphandling av företagshälsovård
Kommentar: Upphandlingen är genomförd som ett projekt under våren. Projektet har omfattat
utvärdering av tidigare avtal, framtagande av förfrågningsunderlag samt genomförande av
upphandling. Leverantörsträff inför avtalstecknande kommer att genomföras under tidig höst
2016. Därefter planeras implementeringsarbetet.
• Ta fram reviderad lönepolicy samt handlingsplan lön 2016-2018
Kommentar: Lönepolicyn reviderades och en handlingsplan beslutades under våren.
Kompletterande beslut skall under hösten fattas kring fördelning av den jämställdhet- och
kompetensförsörjningspott som beslutats om inför 2017.
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• Ta fram systemförvaltningsplan för HR-objektet
Kommentar: Förvaltningsplanen är påbörjad i dialog mellan ledningskontoret och
serviceförvaltningen. Objektet har definierats och samtliga ingående system och roller har
identifierats. En skriftlig plan skall vara klar under året.
• Utvärdera medarbetarenkäten och ta fram beslut kring fortsättning
Kommentar: Arbetet kommer att genomföras i en partssammansatt grupp tillsammans med de
fackliga organisationerna. Gruppen har utsetts under våren och arbetet kommer att genomföras
under hösten.
Administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Prioriterat 2016
• Framtagande av plan för långsiktig lokalförsörjning
Nuvarande lokalplanering utgår från insamlande av förvaltningarnas behov och omsätts
till 5-årig investeringsplan. Vi måste utöver det ha plan för långsiktigt lokalplanering som
utgår från/ingår i regionens gemensamma översiktliga samhällsplanering.
Kommentar: Underlag/förslag för/till lokalförsörjningsplan är utarbetad med tidigare BUF
verksamhetsområde som grund. Efter förvaltningsomorganisationen till UAF och det arbete
som pågår internt inom UAF är grundmaterialet inte längre gällande men lokalförsörjningsplanen
som strategiskt instrument kan användas.
•

Arbete med utveckling, införande och framförallt användning av digitala tjänster
för boende, besökare och företagare, liksom för interna tjänster
Vi har digitala tjänster som inte är kända eller inte används i beräknad omfattning.
Insatser för att konsolidera e-tjänster, nyttja det vi har och framförallt se till att vi får
värde (tillgänglighet, kvalitet och ekonomi) av användningen.
Kommentar: Under första halvåret har arbetsinsatser för ökad användning av fr a e-tjänster för
boende, besökare och företag bedrivits i två samverkande spår. För det första har e-plattformsprojektet startat. Det syftar till att upphandla en ny e-plattform som ska möjliggöra bättre tjänster
till våra kunder till lägre kostnad för regionen. Vidare ska projektet utreda lämplig organisation
som kan vara motor i utvecklingen av nya tjänster. För det andra har en molntjänst för e-bygglov
upphandlats. Denna ska driftsättas redan kring årsskiftet, med syftet att effektivisera processen
vilket även det kan korta köerna och minska kostnaderna för regionen.
•

Regional stabil tillgänglig digital infrastruktur som kan nyttjas för
samhällstjänster
Slutförande av fiberutbyggnaden och den fortsatta utbyggnaden av mobila nät samt
arbeta för tillförlitliga och robusta nät så vi kan nyttja dessa för samhällstjänster.
Kommentar: Arbetet med fiberutbyggnaden har fortsatt som planerat och det beräknas vara helt
färdiggräv 2016. Flera mobiloperatörer har engagerats, ansökt-, fått tillstånd och byggt nya
mobilmaster runt om på ön. Koordineringen mellan aktörer och täckningen av gratis trådlös WiFi
i Almedalen har fungerat mycket bra i år och fått många lovord av besökare och utställare.
Tillsammans med Tillsammans med PTS, Telia/Skanova och IP Only har arbetet med
etablerandet av ett robust nät med en samhällskanal för känsliga vård och omsorgstjänster
fortsatt - målet är en pilot av Telias ”Health Care Box” under hösten 2016. Förberedelser pågår
för heltäckande WiFi nät och framtida 5G i Visby i samband med Fiber-X utbyggnad. GEAB har
nu produktifierat de kraggar man fått av PTS så att de fungerar ihop med våra digitala noder vis
strömavbrott - kraggarns kan leasas av sockenfiberföreningarna. Nya och bättre SLA-avtal i flera
steg finns nu tillgängligt för sockenfiberföreningarna och med rabatt för föreningar som är
medlemmar i Fibernät Gotland.
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•

Fortsatt arbete med genomförande av informationssäkerhetsstrategin
För att hantera information säkert, tillgängligt, skyddad och oförvanskad.
Kommentar: Projektet att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) slutförs som
planerat under 2016. Från det finns grundstenarna att arbeta vidare på och kommer vara en
pågående process i en dynamisk värld. Arbetet med informationssäkerhet behöver implementeras
i våra processer samt vår kultur kring hantering av information behöver förändras. Att vi har ett
ledningssystem för detta är en utmärkt början.
•

Anpassning av arbete med kris- och katastrofberedskap
Till det förändrade omvärldsläget, bland annat p.g.a. asyl- och flyktingmottagandet, med
ökat fokus på civilsamhället, civilt försvar och samverkan med Försvarsmakten.
Kommentar: Pågår, medverkar asyl- och flyktingplaneringsarbetet bl a det långsiktiga strategiska
arbetet.
Det förändrade omvärldsläget och säkerhetspolitiska läget, med ökad närvaro av Försvarsmakten
på Gotland och i Mälardalsregionen, kommer att innebär en ökad övningsverksamhet på Gotland
som kommer att involvera delar av Region Gotlands verksamheter på olika sätt. I närtid (ht 2016
och vt 2017) genomförs, inför Försvarsmaktsövning 17 (FMÖ17), ett stort planeringsarbete där
samverkan/samordning med Region Gotland är nödvändig för att långsiktigt kunna stödja
Försvarsmakten i sitt huvuduppdrag. Under 2017/18 kommer även planeringen att inledas mot
den totalförsvarsövning som regeringen beslutat skall genomföras 2020.
I nu-läget genomförs samverkan med Försvarsmakten i den omfattning som är anpassad till
avsaknaden av inriktning för kommuner och landstings arbete.
Reviderad plan för allvarlig och extraordinära händelser framskriven till RF.
•

Samverkan tryggare Gotland
Inom samverkan i Tryggare Gotland ta fram s k medborgarlöften inom ramen för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Polisen har anställt personer enbart
för detta (kommunpoliser). Kommunpolisens uppdrag är bland annat att driva det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med regionen, näringsliv
och lokalsamhället i övrigt.
Kommentar: Samarbete pågår. Arbetet med framtagande av medborgarlöften pågår och under
våren har ett antal medborgardialoger genomförts.
Resursbrist (tid) för att kunna möta upp kommunpolisernas arbete och jobba inåt i regionens
olika verksamheter så att det brotts- och trygghetsskapande arbetet får genomslag. Påbörjat en
översyn av Tryggare Gotlands struktur men den kommer inte att lösa resursbristen!! MÅSTE
utöka resursen inom detta område!!!
Kansli

Prioriterat 2016
• Övergången pappers- digitalhantering till RS med W3D3 och Meetingsapplikationen
Kommentar: Driftsatt, beräknas vara helt genomförts till årsskiftet.
• Utveckla och kvalitetssäkra rutiner, arbetsbeskrivningar för LK/RS/RF
Kommentar: Pågår, delvis kopplat till punken ovan.
• Utveckla och främja nämndsekreterarnätverkets arbete
Kommentar: Pågår kontinuerligt.
• Se över fullmäktiges arbetsordning och främja unisona reglementen i Region Gotland
Kommentar: Ännu ej uppstartat.
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Utveckla Kanslienheten till ett föredöme inom LK vad gäller interna rutiner,
inklusive arkivrutiner
Kommentar: Pågår.
•

Näringsliv

Prioriterat 2016
• Ta fram strategi för serviceutbud
Enheten ska med stöd av externa resurser ta fram ett förslag till geografiskt serviceutbud
på Gotland, med fokus på den offentliga service som tillhandahålls av Region Gotland.
Denna ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en strategi för det
geografiska serviceutbudet, vilket ska vara en del i processen med en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin och hanteringen av den ekonomiska krisen.
Kommentar: Den första fasen med en tillgänglighetsanalys är genomförd med hjälp av extern
konslut. Ett projektdirektiv för hur strategin ska tas fram ska behandlas av regionstyrelsen den 22
september. Enligt plan skall då ett förslag till strategi levereras till regionstyrelsens möte i
december.
•

Utveckla kommunikations- och informationsarbetet
Som en del i både arbetet med företagsklimatet och för att förbättra de interna
processerna, så kommer en Kraftsamling att göras rörande kommunikation kopplat till
näringslivsutvecklingsarbetet. En kommunikationsplan kommer att tas fram och
implementeras för att skapa struktur och fokus.
Kommentar: Med anledning av den ekonomiska krisen, och de besparingsbetingen som följer
därav, så kommer arbetet med kommunikation att tonas ner under återstoden av året och en
särskild plan kommer därför inte att tas fram.
•

Utveckla processerna rörande projektmedel
Som en åtgärd till följd av medarbetarenkäten och för att säkerställa kvalitet, effektivitet
och rättssäkerhet i hanteringen av de regionala tillväxtmedlen så ska processerna rörande
hanteringen av dessa utvecklas. Detta utvecklingsarbete ska även ha ett tydligt
kundperspektiv med fokus på att förbättra information och återföring till och från såväl
regionstyrelse som projektägare.
Kommentar: Arbetet pågår enligt plan under hela året.
•

Tillväxtplan – internationalisering av besöksnäring, mat- och livsmedelsstrategi,
företagsklimat, etc.
Arbetet med att ta fram en tillväxtplan och påbörja implementering kommer att vara i
fokus under året och ta en ansenlig del av tid och engagemang. Planen kommer att vara
styrande för inriktningen för tillväxtarbetet och hanteringen av resurser så som regionala
projektmedel under de kommande åren, varför arbetet är högt prioriterad.
Kommentar: Arbetet pågår, men har försenats med anledning av behoven av koordinering
kopplat till regeringens beslut om särskilda insatser för näringslivsutveckling - 100 mnkr-paketet.
Ett förslag till program kommer att behandlas av regionstyrelsen den 22 september.
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•

Ta fram reviderad internationell strategi
Regionstyrelsen beslutade att revidera den internationella strategin i slutet av 2015 och
arbetet med detta kommer att genomföras under året. Det kommer att handla om såväl
inriktning och prioriteringen för arbetet samt likaså även om arbetsformerna för arbetet
och rollfördelningen mellan både politik och tjänstemän samt mellan olika nämnder,
förvaltningar och koncernbolag.
Kommentar: Arbetet pågår enligt plan och en remissversion behandlas av regionstyrelsen den 22
september, som sedan skall remitteras till nämnderna. En slutlig strategi ska därefter kunna antas i
början av 2017 av regionfullmäktige.
•

Nytt samverkansavtal med Uppsala Universitet Campus Gotland
Ledningskontoret har i uppdrag att tillsammans med Uppsala Universitet Campus
Gotland ta fram förslag till ett dokument för strategiskt partnerskap mellan Region
Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland.
Arbetet sker i projektform och riktas mot tre utvecklingsområden:
1. Ökad ömsesidig kunskapsöverföring
2. Attraktiv universitetsö
3. Innovation, utveckling och forskning
Kommentar: Arbetet pågår enligt plan och ett avtal förväntas kunna antas i början av 2017.
•

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet vidareutvecklas
Under året leder ledningskontoret ett projekt för att analysera och utveckla det regionala
kompetensförsörjningsarbetet kopplat till kompetensplattformen. Projektet ska resultera i
en slutrapport med rekommendationer för ett förstärkt kompetensförsörjningsarbete
utifrån Gotlands förutsättningar. Arbetet är en del i tillväxtarbetet.
Kommentar: Projektet pågår enligt plan, men kommer också at utökas med anledning behoven
av underlag kopplat till 100 mnkr-paketet.
Samhällsbyggnad

Prioriterat 2016
• Handlingsplaner för miljö och energi
Det nyligen antagna miljöprogrammet (2015) och energiplanen (2014) skall omsättas i
nämndspecifika handlingsplaner. Enheten kommer att ha en viktig uppgift i detta arbete
som sakkunnig dialogpartner för att omsätta ”teori till praktisk handling”.
Kommentar: Egna handlingsplaner för miljöarbetet har tagits fram och godkänts av SON och
HSN. Dessutom har ledningskontoret tagit fram ett förlag för regionstyrelsens ansvarsområde.
Förslaget har ännu inte behandlats av styrelsen. Övriga nämnder ligger i olika faser för sina
respektive framtaganden av handlingsplaner. För att få ett bättre genomslag i det operativa
miljöarbetet är det tydligt att det krävs en förstärkt koncernstyrning.
•

Ny indelning av stat och regioner
Regeringen har gett Indelningskommittén i uppdrag att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska leda till väsentligt färre län och landsting. Kommittén
ska även analysera behovet av en samordnad regionindelning för vissa statliga
myndigheter. Utredningens förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft senast
den 1 januari 2023. Enheten har i uppdrag att ta fram ett underlag för Region Gotlands
remissvar under våren.
Kommentar: Ett förslag till remissvar över Indelningskommitténs delbetänkande kommer att
behandlas av regionstyrelsen/fullmäktige inom kort.
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•

Transportinfrastrukturplaneringen 2018 - 2029
Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029. Underlaget remitteras bl.a. till samtliga
län och utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen (våren 2016).
Regeringen ger därefter i uppdrag (sannolikt i slutet av 2016) till regionerna att ta fram
länsvisa regionala transportinfrastrukturplaner och till Trafikverket att ta fram en nationell
transportinfrastrukturplan. Inom ramen för ”En Bättre Sits” (länen i östra Mellansverige)
ska en gemensam systemanalys i storregionala infrastrukturfrågor tas fram under 2016.
Kommentar: Ett förslag till remissvar för systemanalysen har arbetats fram och kommer att
behandlas av regionstyrelsen i september.
•

Bostadsförsörjning
Bostadsförsörjningen utgör som alltid en högprioriterad uppgift i
samhällsbyggnadsarbetet. Dyra insatslägenheter, brist på prisvänliga hyresrätter samt
bostäder för unga och nyanlända med uppehållstillstånd utgör faktorer som måste lösas
för att kunna erbjuda boenden av god kvalitet till alla i samhället.
Kommentar: En inventering av bostadssituationen på Gotland har gjorts under våren. Utifrån
det har ett förslag till långsiktig lösning av bostadsförsörjningen arbetats fram. Förslaget har
arbetats in i den exploateringsplan och budget för perioden 2017-19 som godkändes av
regionfullmäktige i juni.
•

Vattenfrågor
Vattenfrågor är en av enheten viktigaste arbetsuppgifter och bedrivs på olika plan och i
olika samverkanskonstellationer. Exempel på områden där enheten är inblandad är den
långsiktiga kommunala vattenförsörjningen, avsättande av vattenskyddsområden,
Östersjöarbetet etc.
Kommentar: Dricksvattenfrågorna har lyfts såväl i media som i den allmänna debatten under
sommaren som ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att hantera den uppkomna situationen
med brist på vatten. I augusti tog tekniska nämnden ett inriktningsbeslut i syfte att trygga den
långsiktiga vattenförsörjningen i Visbyområdet vilket bland annat innebär en projektering av ett
nytt membranverk för avsaltning.
Inom vattenområdet sker även ett samarbete med Uppsala Universitet och länsstyrelsen i arbetet
med att förvekliga ett ”Blått centrum”. Arbetet med att ta fram en havsplan har inletts i
samarbete med HaV och länsstyrelsen. Dessutom planeras en pilotstudie för att ta fram en
samhällsekonomisk analys för bildandet av ett vattenskyddsområde i Roma.
Folkhälsa och välfärd

Prioriterat 2016
• Strategi för god och jämlik folkhälsa
Det folkhälsopolitiska programmet följdes upp under 2015 och rapporterades till
regionstyrelsen som gav ledningskontoret i uppdrag att leda en process för att ta fram
gemensamma regionala strategier för god och jämlik hälsa att integreras i den kommande
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Arbetet inleds med att i samverkan med
förvaltningarna identifiera strategier för regionens egna verksamhetsområden. Under
hösten integreras processen i det externa arbetet med att ta fram förslag till RUS.
Avsikten är att strategierna för god och jämlik folkhälsa ska styra regionen via RUS,
styrkort och verksamhetsplaner.
Kommentar: Arbetet har blivit framskjutet i väntan på att RUS-processen ska komma igång.
Samverkan med förvaltningarna påbörjas under hösten och integreras först under våren 2017
med RUS. Även kompetensutveckling till förtroendevalda planeras under hösten 2016.
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•

Övergripande samordning och strategi för integration och mottagande av
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Ledningskontoret ansvarar för övergripande samordning och har i uppdrag att ta fram
förslag till regional strategi för integration. Under våren 2016 planerar kontoret för att
inventera behov, inte minst bland nyanlända samt beskriva befintliga roller, uppdrag och
insatser i en nulägesanalys. Inför hösten är intentionen att synkronisera
strategiutvecklingen med processen för att ta fram förslag till en RUS.
Kommentar: Händelseutvecklingen under våren tvingade fram en omprioritering så att LK
inledningsvis fokuserade på att ta fram en rapport till koncernledningen om förvaltningarnas
arbete med ensamkommande barn och resursfrågor i detta arbete. Vidare har Länsstyrelsen ett
uppdrag att leda en scenarioplanering för asyl- och flyktingmottagande vilket ledningskontoret
deltar i som del i strategiuppdraget. En workshop hölls i maj för regionstyrelsens arbetsutskott
för att förtydliga politiska förväntningar på ledningskontorets uppdrag i relation till
Länsstyrelsens integrationsuppdrag. Det operativa arbetet i förvaltningarna fungerar väl.
•

Handlingsplan för jämställdhetsarbete enligt CEMR:s deklaration inkluderande
bland annat våld i nära relationer
I december 2015 undertecknade regionen CEMR:s deklaration för jämställdhet. Nästa
steg är att inom två år lämna in en handlingsplan för utvecklingsarbete. Ledningskontoret
leder arbetet med stöd av en politisk referensgrupp. En del i arbetet är genomförd under
2015, nämligen regionens jämställdhetsplan i arbetsgivarrollen. Inför 2016 kommer bland
annat revidering av handlingsplan mot våld i nära relationer att föras in i planen för
jämställdhet.
Kommentar: Arbetet pågår i den politiska referensgruppen för jämställdhet och i nätverk för
verksamheter som arbetar med våld i nära relationer. I arbetet med ett nytt styrkort ingår att
förbättra förutsättningarna för jämställdhetsanalyser, i nuläget med fokus på indikatorer för
uppföljning av målen. Utöver detta har ett arbete startat upp med stöd av Tillväxtverket för att
jämställdhetsintegrera tillväxtarbetet. Arbetet fortsätter under året.
•

Självmordsförebyggande program
Regionfullmäktige antog 2015 ett program för självmordsförebyggande arbete i Region
Gotland. Under 2016 kommer ledningskontoret att stödja genomförandet och följa upp
programarbetet. Kontoret kommer att erbjuda information och kunskapsspridning till
medarbetare samt i samverkan med andra aktörer även arbeta för höjd kunskap hos
Kommentar: Ledningskontoret har erbjudit förvaltningarna stöd i implementeringsarbetet.
Elevhälsan har fått stöd i sitt uppdrag att implementera programmet inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Teknikförvaltningens ledningsgrupp har efterfrågat och fått
kunskapsstöd. Introduktionsföreläsningar har givits vid flera olika tillfällen till alla förvaltningar
och folkhögskolan. Ca 220 personer har deltagit. Föreläsningen har även givits till
Tillgänglighetsrådet, Tryggare Gotland samt NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk hälsa) och
allmänheten. Ca 50 personer deltog. Inför hösten planeras aktiviteter för allmänheten kring
suicidpreventiva dagen 10 september och fortsatt fram till en manifestation i anslutning till
Lucialoppet 10 december.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/618
28 september 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för
världsarvsfrågor
Förslag till beslut

•

Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel 724 tkr, motsvarande tjänsten
och kringkostnader, överförs samtidigt. Beslut tas under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.

Sammanfattning

År 2007 överfördes medel för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen
(ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för
världsarvet antogs av kommunstyrelsen. Samtidigt kvarstod medel motsvarande 200
tkr under regionstyrelsen för världsarvsutveckling. Dessa medel har efter redovisning
överförts till byggnadsnämnden årligen.
Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både
internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett
sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i
arbetet, t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och
varumärkesutveckling. Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en
utvecklingsfaktor och attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.
Bedömning

Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrning
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/267
8 september 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Ny simhall
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen med anledning av
nedanstående bedömning.

Sammanfattning

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering
även inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering
utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra
regionens ekonomi.
Bedömning

Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 mnkr avsattes i regionstyrelsens
investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall, Rf 2015-06-15,
§ 203.
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i
nytt badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den
ursprungliga tidsplaneringen kvarstår.
Beslutsunderlag

Motion Ulf Klasson, Liberalerna 2016-04-02
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Motion (tillägg) om ny simhall
Redan vid Regionfullmäktigemötet i juni 2015 beslöt RF följande;
Liberalernas motion 2014-11-28 § 144 Regionfullmäktiges beslut ”Motionen bifalls på
så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens
investeringsbudget för år 2020”.
Nu verkar fler o fler vara klara över att investering av ett nytt bad behövs tidigare än
2020.
Framförallt nu när den rödgröna majoriteten i KFN har drivit igenom att inte öppna
badet i Roma. Något som Liberalerna ser som ett ödesbeslut för badande och
idrottande från en stor del av ön.
Liberalerna anser att vi inte kan och skall kosta på en totalrenovering i storlek om
minst 60 miljoner kronor i Roma. Däremot med betydligt mindre insats rädda badet
tills ett nytt badhus/simhall står färdigt efter ovan nämnd och beslutad utredning.
I de diskussioner som förts tills nu finns bara två alternativa placeringar i Visby,
Gutavallen eller nära Arenahallen på Visborgsområdet. Nu vill vi föreslå att
utredningen tar med en alternativ placering i Roma.
Roma ligger mer i mitten av Gotland än vad Visby gör. Det är ca 15 minuters resväg till
Roma från Visby och en stor del av befolkningen som bor utanför Visby skulle få
kortare restider. Dessutom finns bra kollektivtrafik, som vi hoppas kan bli bättre. Det
kan inte vara svårare för Visbybor att åka till Roma, än vad det är för boende på stora
delar av ön att åka till Visby.
Motiven är att:
- ersätta ett dåligt och underhållsmässigt misskött Romabad
- ge fler medborgare kortare resvägar
- troligen lägre kostnader för marken och därmed lägre byggkostnader
- ge möjlighet att anvisa kanske upp till 60-talet bostäder ovan gjord och ett
nedsprängt garage vid Gutavallen.
- en reell satsning på landsbygden

- behålla övriga badanläggningar intakta
- kunna koppla ihop inomhusbad med en befintlig utomhusdel (Varplöse vattenpark)
Dessutom bör vi kunna pröva nya lösningar för finansiering av projektet, så att
kostnaderna kan hållas ner och samtidigt flytta fram byggstarten. Vi vill få med en
OPS lösning (Offentlig – Privat Samverkan) att ingå i utredningsuppdraget. Ett projekt
där ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling uppdras att finansiera,
bygga och driva simhallen/badet under längre tid. Kanske kan andra OPS-lösningar
hittas, inte minst i kontakter med lokalsamhället i Roma. Kan t.ex. Härryda kommun i
Västsverige, med 37000 invånare överväga OPS-lösning, så borde även vi kunna
hantera ett nytt tänkande.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att;
-utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära
Varplöse i Roma
- nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en
treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Klintehamn den 2 april 2016

Ulf Klasson, Liberalerna

Ärendenr TN 2016/1942

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Renborn

Datum 19 september 2016
REVIDERAD 2016-10-12 i tabeller

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Avstämning av VA-planen
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner avstämning av VA-planen
Tekniska nämnden översänder avstämningen till regionstyrelsen.

Bakgrund

Tekniska nämnden har av regionstyrelsen fått i uppdrag att följa upp den reviderade VA-planen. Tekniska nämnden skall till den 22 september redovisa
följande:
•
•

Redovisning av hittills genomförda delprojekt i VA-planen inklusive utfall av kostnader jämfört med planen.
Analys av genomförande av återstoden av planen utifrån tillgängliga resurser och med prioritering att hantera vattenbristsituationen.

Bedömning

VA-planens innehåll har projektvis stämts av mot de investeringar som redan
genomförts. I nedanstående tabell åskådliggörs hur planen har verkställts under
perioden 2014-2015. Uppgifter om utfall år 2016 ingår också. (mnkr). Nedanstående siffror tar ej hänsyn till ev budget/utgifter före år 2014.
Projekt

Budget
2014

Exploateringsprojekt
12621 Fårö Sudersand ARV
start 2013
12510 Fårösunds VV
start 2010
12417 Ihre-Licker va/avl
start 2010
12420 Roma kyrkby VAledning
12432 Ihre By VA
start 2012
12518 Tingstäde Va-verk,
UV start 2012
12454 Gotlands vattenförs
12436 Gnisvärd VA-utb ny
12431 VH Botmun 1:90 +
Hallbr 1:10
12656 Roma dagvatten
12517 Ljugarns vattenverk
start 2013

Utgifter
2014

Budget
2015

Utgifter
2015

Budget
2016

Utfall tom
sep-16

2017

1,8
3,0

4,5
0,6

0
3,0

0,8
4,2

8,2
0

3,9
0,1

23,0

24,1

7,0

8,6

0

0

1,8

0,3

0

0,3

0

0

0

0

0

0

5,0

0

10,0

11,4

0,8

1,1

0

0,8

0,5

1,4

0

0,1

0

0

0

0

4,0

0,4

-1,0
2,0

1,2
0

2,5
0

0,7
3,7

0
0

0,8
0

Stoppad
0
4,5

0
3,1
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Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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5,0

5,0

20,0
3,5
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Projekt

12657 Katthammars ARV
12521 Östergarnslandet
Vattenförsörjn Herrvik VV
Start 2013
12655 Klintehamn ARV
start 2012
12435, 12455, 12456 Burgsvik Nisse Klintehamn VA
Vatten till Visby (Visborg
A7 mm)
12451 Sanering VA-nät,
POTT
12500 Ombyggnad vatten/
avloppsverk, POTT
12400 Ledningsbyggnad
och serviser, POTT
12401 Löpande arbete med
vatten LTA
12652 VA Rökarn
12524 Avsaltningsverk
Kvarnåkershamn
Övriga VA projekt
Totalt Budget exkl KB

Budget
2014

Utgifter
2014

Budget
2015

Utgifter
2015

Budget
2016

Utfall tom
sep-16

2017

0
0,4

0
0,9

5,0
20,6

0,4
12,9

9,6
6,0

0,7
8,5

0

0,6

11,2

3,4

10,0

2,9

20,0

0

0,1

6,0

0,7

14,3

0,4

0,0

5,7

5,0

1,4

5,0

2,0

0

4,0
3,0

Klar
2,5

5,6

5,0

2,9

2,0

0,5

3,5

2,4

2,0

2,5

2,0

1,6

1,5

1,8

0

1,6

0

0

0,2
0

0
0

0
0

0
0

1,5
4,0

0,1
0,2

1,5
50,0

5,9

9,1

4,6

7,5

17,1

4,7

2,0

61,5

67,9

72,2

57,1

85,7

27,3

119,0

2,5

Budgetbeloppen visar Budget exklusive kompletteringsbudget (=KB). Kompletteringsbudgeten är en redovisningsteknisk överföring av redan beslutade
budgetmedel mellan åren under projektets genomförande.
Avstämningen visar att VA-planen i stort sett följs för åren 2014-2015. År 2014
upptogs i planen totalt 61,5 mnkr och utfallet var 67,9 mnkr. År 2015 upptogs
i planen totalt 72,2 mnkr och utfallet var 57,1 mnkr. I delårsrapport nr 2 har
2016 års investeringar för VA-verksamheten prognostiserats till totalt 62,1
mnkr.
Genomförande av återstoden av VA-planen
Teknikförvaltningen har, genom samordning av Planerings- och utvecklingsavdelningen, gjort en översyn av VA-planens del A. Under översynsarbetet har
förbättringsområden och lärdomar inventerats, såväl som nya behov och förutsättningar som kan påverka VA-planeringen. Den samlade redovisningen av
resultatet från förvaltningens översyn av VA-planen redovisas i den reviderade
VA-planen.
Under perioden 2016-2022 kommer ett antal projekt genomföras för att säkra
och utöka Gotlands kommunala vatten och avloppsförsörjning. En del av
dessa är investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En
annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla
dem i användbart skick.
I samband Teknikförvaltningens redovisning av förstudierapporten om Visbys
framtida vattenförsörjning beslutade TN i augusti i år om åtgärder som ska
trygga Visbys framtida vattenförsörjning (mer vatten som i princip är oberoende av nederbörd och väntade klimatförändringar) och säkra stadens funktion
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som nav mellan Gotlands norra VA-system (den sk norra linan) och Gotlands
södra VA-system (den sk södra linan). De nya besluten i TN är ämnade att
stärka det praktiska genomförande av den strategi som VA-planen anger inriktning för. Men det är troligt att besluten kommer att påverka ett flertal investeringsprojekt på den norra slingan, både tidsföljden och i viss mån sträckningen på vissa överföringsledningar. En analys av planeringen och genomförandet av norra linan har just påbörjats i syfte att klargöra vilka förändringar
som kan bli aktuella. Särskilt fokus finns för att säkra leveransen av dricksvatten till serviceorterna på norra Gotland. Investeringskalkyler kommer också tas
fram.
En förstudie om nytt vattenverk i Visby som är successivt utbyggbart i kapacitet håller på att tas fram. Därefter kommer förprojektering och investeringskalkyl att tas fram. Den successiva utbyggnaden är tänkt att medge att den förhållandevis stora investeringen det är frågan om, kan fördelas över en längre
period.
För att slutgiltigt lösa vattenförsörjningen på Södra Gotland ska ett nytt vattenverk byggas i Kvarnåkershamn. Arbetet inför upphandling av verket är påbörjat och samordnas med en översyn av befintligt ledningsnät och behovet av
åtgärder för att blanda och distribuera vattnet. Idrifttagandet av Kvarnåkershamns vattenverk innebär även en avlastning för Visby vattenförsörjning. Färdigställandet av Kvarnåkershamn och ledningsnätet bör således ha absolut
högsta prioritet. En ekonomisk kalkyl håller på att tas fram för investeringsprojektet.
De uppskattningar av investeringsutgifter som redovisas i VA-planen, som
beslutades av fullmäktige våren 2014, har reviderats 2016. Samtidigt har de
senaste tre årens märkbart torrare väderlek, lett till hårt prövade vattentäkter
med rekordlåga vattennivåer och risk för överuttag kommande sommarsäsonger. Den allvarsamma vattensituationen visar på behovet av att driva vattenprojekten snabbt, något som i sig kan betyda att projekten blir dyrare. Även organisatoriskt och rekryteringsmässigt finns utmaningar inom VA i läge av hög
investeringstakt och många parallella projekt ingång samtidigt. Det är därför
sannolikt att en stor andel externa experter och konsulter kommer att anlitas
kommande år – något som ur en rad aspekter kan innebära högre investeringsutgifter, men i andra viktiga avseenden även kan leda till minskade utgifter.
För att få fastare grepp kring kommande års investeringsutgifter inom VAplanens projekt är det väsentligt att förstudier och i flera fall förprojekteringar
får slutföras och att de sedan följs av ekonomiska utgiftskalkyler. Ett sådant
förfarande ger stadiga underlag och förutsättningar för god styrning genom
hela den fortsatta processen till färdigt projekt. Vidare är regelbundna genomgångar av VA-projektens status för TN fastlagd.
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Jenny Iversjö

Avdelningschef

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/630
10 oktober 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Återrapportering uppdrag
Sammanfattning

I samband med beslut om strategisk plan och budget, Rf 2016-06-20, § 90, fick
regionstyrelsen i uppdrag att till Rf 2016-12-19 lämna en samlad rapport om hur
nämndernas besparingsuppdrag enligt nedan har hanterats. Till budgetavstämningen
ska nämnderna återrapportera respektive uppdrag.

Ärendebeskrivning

Uppdragen som nämnderna hade att hantera var enligt följande:
o Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får
i uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att
minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017- 2019.
−

−
−
−
−
−
−

Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga bärkraftiga
enheter med högt resursutnyttjande.
Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och den kommande
serviceplanen.
Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och
effektivitet inom samtliga skolformer.
Effektivisera små skolenheters verksamhet.
Fler ska nå gymnasieexamen.

o Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att
redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och
nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av
myndighetshanteringen.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker
och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för
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alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser
samt möjliga organisationsförändringar.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016
återkomma med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till
serviceutredningen.
Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing
relativ 2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017- 2019.
o Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet.
o Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt
och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt
hålla sig inom budgetram. I socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av
förutsättningarna för ökad kostnadseffektivitet i omhändertagandet av äldre och
inom individ- och familjeomsorgen.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa
hur en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen
och teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på
förutsättningar för utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar
att sänka kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019 ska redovisas.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den
förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande styrningen och
administrationen. Syftet är dels att åstadkomma en ökad koncernsamordning dels
att effektivisera.
Förutsättningarna att sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019 ska redovisas.
Bedömning

Samtliga nämnder har inkommit med redovisning av hur uppdraget hanteras.
Rapporterna är olika detaljerade, men samtliga visar den planering som nämnden har
för att arbeta fram besparingar och därmed klara de kostnadsminskningar som krävs
framåt.
Endast hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin handlingsplan äskat ytterligare medel
för 2017, totalt 55 mnkr.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen/LK/SF: Återrapportering uppdrag budgetavstämning oktober 2016 –
besparingar regionstyrelsens förvaltningar
Tekniska nämnden/TKF: Förslag på åtgärder syftande för att sänka nettokostnaderna 2017 –
2019
Byggnadsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden/SBF: Handlingsplan besparingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden/KFF: Besparingar 2017 – 2019
Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/UAF:
Redovisning av uppdrag enligt Strategisk plan och budget 2017 – 2019
Socialnämnden/SOF: UTKAST Handlingsplan med åtgärder för att klara uppdrag inom
budget 2017
Hälso- och sjukvårdsnämnden/HSF: Handlingsplan och förutsättningar inför 2017

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-30

BUN § 88
Au § 69

Redovisning av uppdrag enligt Strategisk plan och budget 2017 –
2019. Besparingar
BUN 2016/6

- Strategisk plan och budget, 2016-06-20, RF § 90
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Tjänsteskrivelsen inges till regionstyrelsen/ledningskontoret som nämndens
redovisning av uppdraget kring besparingar.

•

Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning avseende samlad
skoldag.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni, i samband med fastställande av
strategisk plan och budget för 2017-2019, om ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.
Nämnderna ska rapportera till ledningskontoret/regionstyrelsen hur de avser att hantera
dessa uppdrag så att Regionfullmäktige i december kan behandla den samlade
rapporteringen.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick av
Region fullmäktige i uppdrag att utifrån ett antal, av fullmäktige, angivna strategier
redovisa förutsättningarna för att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor under
perioden 2017 – 2019.
Förvaltningen hade inför arbetsutskottet sammanträde utarbetat förslag till redovisning
av uppdrag i enlighet med beslut av Regionfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse inges till regionstyrelsen som
nämnden redovisning av uppdraget kring besparingar samt att förvaltningen ges i
uppdrag att genomföra en fördjupad utredning avseende samlad skoldag.

Expedieras:

-Ledningskontoret ekonomerna/regionstyrelsen
-Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-08-31

Protokoll

GVN § 69
Au § 68

Redovisning av uppdrag enligt Strategisk plan och budget 2017 –
2019. Besparingar
GVN 2016/10

- (RF, 2016-06-20, § 90)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Tjänsteskrivelsen inges till regionstyrelsen/ledningskontoret som nämndens
redovisning av uppdraget kring besparingar.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni, i samband med fastställande av
strategisk plan och budget för 2017-2019, om ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.
Nämnderna ska rapportera till ledningskontoret/regionstyrelsen hur de avser att hantera
dessa uppdrag så att Regionfullmäktige i december kan behandla den samlade
rapporteringen. Återrapportering av uppdragen ska ges till ledningskontoret/
regionstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick av
Regionfullmäktige i uppdrag att utifrån ett antal, av fullmäktige, angivna strategier
redovisa förutsättningarna för att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor under
perioden 2017 – 2019.
Förvaltningen hade inför arbetsutskottet sammanträde utarbetat förslag till redovisning
av uppdrag i enlighet med beslut av Regionfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse inges till regionstyrelsen som
nämnden redovisning av uppdraget kring besparingar

Expedieras:

-Ledningskontoret ekonomerna/regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2016/6 & GVN 2016/10
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 22 augusti 2016

Barn och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Redovisning av uppdrag enligt Strategisk plan och budget
2017-2019

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att inge denna skrivelse till ledningskontoret som sin
redovisning av uppdraget kring besparingar.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i samband med att Strategisk plan och budget för
2017-2019 fastställdes ett antal särskilda uppdrag till nämnderna. Nämnderna
ska rapportera till ledningskontoret hur de avser att hantera dessa uppdrag i
syfte att regionstyrelsen ska göra en samlad rapportering till regionfullmäktige i
december.
De uppdrag som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barnoch utbildningsnämnden (BUN) erhöll var enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att
minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019.
•
•

•
•

Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga
bärkraftiga enheter med högt resursutnyttjande.
Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala
behov strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och
kommande serviceplan.
Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2016/10

Region Gotland

•
•
•

Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska
möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer.
Effektivisera små skolors verksamhet.
Fler ska nå gymnasieexamen.

Övriga uppdrag som kan beröra nämndens verksamhet är bland annat:
•
•
•
•

Översynen av kultur och fritidsnämndens åtagande och samverkan
över förvaltningsgränserna.
Översynen av nämndorganisation.
Översyn av styrning och administration.
Översyn av serviceutbud från teknikförvaltningen respektive
serviceförvaltningen.

Besparingen för GVN år 2017 är beslutad till 4 mnkr.
Bedömning

GVN beslutade inför läsåret 2016/17 om en minskning i antalet
gymnasieprogram och en effektivare förvaltningsledning (en besparing på 3,5
mnkr redan 2016) vilket förväntas ge kostnadsminskningar även 2017 och
framåt.
Strategin för att hantera de kommande besparingarna ska därför ha fokus på
att:
• öka samverkan mellan nämndens verksamheter och med andra
nämnders verksamheter så att än fler når en gymnasiexamen,
• förtydliga roller och ansvar inom Region Gotland avseende främst
arbetsmarknadsfrågor och integration av nyanlända för att än bättre
kunna fokusera verksamheterna inom dessa enheter,
• effektivisera inom respektive gymnasieprogram,
• se över ledningsorganisationen inom Wisbygymnasiet i syfte att samla
skolan och tydliggöra styrningen,
• förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för en ökad inre effektivitet
och förbättrade resultat,
• se över ekonomistyrningen och kostnadsfördelningen inom
verksamheterna,
• i samband med inflyttningen i Sävehuset nyttja möjligheterna för
effektivare lokalutnyttjande och ökad samverkan och slutligen
• dra fördel av regeringens beslut om ett näringslivspaket till Gotland,
vilket ger möjligheter för att utreda bland annat Teknikcollege, ökad
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Ärendenr GVN 2016/10

Region Gotland

Samverkan mellan BUN och GVN har förbättrats genom bildandet av den
gemensamma förvaltningen och än mer samverkan kommer att uppstå
framgent vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet.
Besparingen för år 2017 kommer att hanteras. Nämnden föreslår att
besparingen för 2018 sätts till 4 mnkr och för 2019 till 6 mnkr. Detta ger GVN
en sammanlagd besparing på 14 mnkr för perioden 2017-2019.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärendenr HSN 2016/11

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Handlingsplan
Datum 7 oktober 2016

Handlingsplan och förutsättningar inför 2017
Bakgrund

2016-06-02 gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att, i samarbete
med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, kvalitetssäkra
och följa upp planerade och beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans
inom respektive förvaltning samt stödja förvaltningarna i arbetet med att
effektivisera samverkande processer.
2016-06-20 gav Regionfullmäktige, i samband med beslutet om Strategisk plan
och budget 2017, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden i uppdrag
att ” enskilt och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna
att långsiktigt hålla sig inom budgetram.
Vid Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 där även hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott samt tjänstemän närvarade förtydligades de
två uppdragen till att:
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att redovisa
en handlingsplan för att kortsiktigt (2017) och långsiktigt klara uppdrag
inom budget. Handlingsplanen kvalitetssäkras av ledningskontoret.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att bedöma förutsättningar för respektive
nämnd att 2017 klara uppdrag inom budget. Ledningskontoret ska också
rekommendera strategier, förändringar och prioriteringar. Arbetet ska
kvalitetssäkras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen.

Den handlingsplan som är framtagen kommer inte att räcka för att nå en
budget i balans 2017. Därav begär Hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare
medel än den budget som Regionfullmäktige tilldelat nämnden för 2017 års
verksamhetsår.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar efter delårsrapport 2 en negativ
avvikelse från budget med 61 000 Tkr och ett prognostiserat resultat vid årets
slut på minus 80 000 Tkr. För att nämnden ska redovisa ett resultat på minus
80 000 Tkr krävs att de åtgärder som hälso- och sjukvården genomfört och de
åtgärder som är under genomförande får tydlig ekonomisk effekt. Ett resultat
på minus 80 000 Tkr innebär en nettokostnadsutveckling på 1,8 procent, efter
augusti månad är nettokostnadsutvecklingen 2,6 procent. Nationellt varierar
nettokostnadsutvecklingen i landsting/regioner efter juli månad mellan -1,6
procent och 7,8 procent med ett vägt medel på 4,0 procent.
Även nationellt pågår arbeten/projekt som har till avsikt att minska kostnader,
öka produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård och som samtidigt
har för avsikt att förbättra och förenkla för patienten.
Exempel på detta är:
•

Nationellt e-frikort

•

Journalen via nätet

•

Övriga digitala projekt

•

Projekt för att minska beroendet av hyrpersonal

•

Projekt kring ordnat införande för medicinskteknisk utrustning

•

Nationellt ordnat införande av nya och dyra läkemedel

Handlingsplan
Begränsningar i möjlighet att sänka nettokostnader

Hälso- och sjukvården har inte, trots upprepade försök, identifierat någon
verksamhet som är möjlig att helt ta bort. Hälso- och sjukvården är enligt HSL
§2 skyldig att erbjuda hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har inte heller valt vägen att försämra vården jämfört
med nationella riktlinjer, tillgänglighet osv.
Inom vissa områden kan det finnas möjligheter att minska kostnader med
sänkt kvalitet. Inom andra områden är en höjd kvalitet ett sätt att undvika
resursslöseri på grund av kvalitetsbristkostnader. Att sänka kvaliteten i vården
kan ge kortsiktiga besparingar, men inte sällan högre kostnader på längre sikt.
En ambition inom hälso- och sjukvården är att ha en hög kvalitet på vården
och en hög tillgänglighet. Om nettokostnaderna ska sänkas till samma
budgetnivå kommer såväl kvalitet som tillgänglighet att behöva förändras till
det sämre.
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I Hälso- och sjukvårdslagen lagfästs huvudprinciper för hur resurserna i
sjukvården ska fördelas mellan medborgarna liksom allmänna utgångspunkter
för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Prioriteringar i vården ska
bygga på tre principer:
•

Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället

•

Behovs- och solidaritetsprincipen: Resurserna bör fördelas efter behov.

•

Kostnadseffektivitetsprincipen: Vid val mellan olika verksamheter eller
åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättra
häls och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.

Kostnadseffektivitetsprincipen, som har lagfästs i 28 § HSL, är underordnad de
båda andra principerna. Strävan efter en kostnadseffektiv verksamhet får alltså
inte innebära att sjukvården nekar vård till, eller försämrar kvaliteten av vården
av de mest behövande.
I förarbetena ges exempel på vilka prioriteringar som bör göras mellan olika
sjukdomstillstånd. I dessa exempel anges bland annat att akut livshotande
sjukdomar och vård av svåra kroniska sjukdomar ska ges högsta prioritet.
Utöver Hälso- och sjukvårdslagen finns också patientlagen (2014:821), som
fastslår att patienter har rätt att söka offentligt finansierad öppenvård var som
helst inom riket vilket också begränsar landstingens möjlighet att begränsa
dessa besök och åtgärder. Patienten kan då åka till annat landsting för att på så
vis få tillgång till öppenvård och hemlandstinget blir betalningsskyldig till annat
landsting.
Grundprinciper för hälso- och sjukvård är att den ska vara offentligt
finansierad genom allmänna skatter. Hälso- och sjukvården finansieras främst
genom ”landstingsskatten” men också via generella och specialdestinerade
statsbidrag till landstingen/regionerna. Taxor och avgifter står för ca fyra
procent av landstingens/regionernas intäkter. Maxtaxa för patientavgifter för
slutenvård är lagstadgade och patientavgifter för öppenvård och sjukresor
omfattas av högkostnadsskydd varför en höjning av taxorna inom hälso- och
sjukvård har en starkt begränsad effekt.
Det som sker nationellt i arbetet med att minska kostnadsutvecklingen inom
hälso- och sjukvård är främst att arbeta med stordriftsfördelar och effektivare
processer. Sjukhus/verksamheter samorganiseras vilket leder till större enheter
med mindre administration och synkroniserade processer. Alternativt arbetar
landstingen med att minska antalet vårdplatser. På Gotland är båda dessa
aktiviteter mer komplexa. Att med ett sjukhus arbeta med stordriftsfördelar är
inte möjligt på samma sätt. Att minska antalet vårdplatser på Gotland ger mer
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kännbara effekter. Finns det fler vårdplatser att ta av blir effekterna inte lika
stora. För att minska 7-8 vårdplatser på Gotland, vilket är nödvändigt för att
få en ekonomisk effekt, krävs det förmodligen att det är vårdplatser inom flera
olika specialiteter och 7-8 vårdplatser är en relativt stor andel av samtliga
vårdplatser. Inom ett stort sjukhus med betydligt fler vårdplatser inom en
specialitet är 7-8 vårdplatser en mindre procentuell av vårdplatserna.
Urval av tidigare beslut tagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden med
ekononomipåverkan

•

2014-06-12 Beslut om Struktur 2015 vilken innefattar 33 olika
beslutspunkter avseende utveckling av den gotländska sjukvården.
Strukturutredningen beslutades ha en implementeringsperiod på 3 år,
implementeringen pågår således fortfarande. Sammantaget bedömdes
åtgärderna i Struktur 2015 ge en kostnadsminskning på 20 000 Tkr i fasta
kostnader.

•

2014-06-12 Beslut om analys av arbetskraftkostnaderna och i september
redovisa en konkret plan för att minska kostnadsutvecklingen inom
området.

•

2015-04-15 Beslut där HSN understryker vikten av att fortsätta arbetet med
implementering av Struktur 2015 och andra kostnadssänkande åtgärder,
samtidigt som nämnden ställer sig bakom förvaltningens beslut om en rad
akuta åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen.

•

2015-06-10 Beslut där HSN uppdrar åt förvaltningen att vid
oktobernämnden redovisa åtgärder vidtagna för att minska kostnaderna
inom området utomlänsvård. Nämnden understryker återigen vikten av att
fortsätta arbetet med implementering av Struktur 2015.

•

2015-10-14 Analys av utomlänsvårdtillfällen inom kostnadssegmentet 150499 tkr redovisas. HSN beslutar att uppdrar åt förvaltningen att fortsätta
analysen av utomlänsvården så att även vårdtillfällen med låg kostnad per
vårdtillfälle (<150 tkr) analyseras.

•

2015-11-18 I samband med att internbudgetfördelning 2016 beslutas,
beslutar också HSN att godkänna förvaltningens strategier för att minska
kostnaderna inom verksamheten, Strategierna finns upptagna på den sk
åtgärdslistan som är uppdelad i områdena, arbetskraft, läkemedel,
utomlänsvård, besök/vårdplatser samt övrigt.

•

2016-02-10 HSN lämnar enligt uppdrag skrivelse till Regionstyrelse
angående förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar.

•

2016-04-20 HSN ger förvaltningen i uppdrag att snarast bereda ett ärende
för att begränsa antalet hyrläkare.

•

2016-06-10 HSN poängterar återigen vikten av att förvaltningen fortsätter
att arbeta intensivt med de åtgärder inom såväl Struktur 2015 och
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åtgärdslistan för att minska nettokostnadsutvecklingen. Förvaltningen ges
också i uppdrag att återkomma med underlag som visar hur behovet av
läkarbemanning vid helikoptertransporter kan minska i enighet med förslag
om strukturella besparingar enligt HSN 10 februari 2016.
Val av kostnadsposter

Den åtgärdsplan som hälso- och sjukvården redan arbetar efter och
fortsättningsvis också kommer att arbeta efter riktar in sig på några olika typer
av kostnadsområden.
•

Arbetskraftskostnader (ca 50 % av de externa kostnaderna)

•

Läkemedelskostnader (ca 12 % av de externa kostnaderna)

•

Utomlänsvården (10 % av de externa kostnaderna)

•

Övriga kostnader såsom hjälpmedel, förbrukningsmaterial mm.

Valet av kostnadsområden har flera orsaker:
•

Hög andel av externa kostnader

•

Inom arbetskraftskostnader har hälso- och sjukvården i nuläget
överkostnader pga beroendet av hyrpersonal. Samtidigt som
löneutvecklingen för anställd personal är alltför låg för att hålla en lönenivå
jämförbar med övriga riket vilket är ett stort bekymmer utifrån möjligheten
att behålla och rekrytera medarbetare.

•

Inom läkemedelsområdet har hälso- och sjukvården i nuläget den högsta
kostnaden per invånare för förmånsläkemedel och statsbidraget avsett för
detta räcker inte till nuvarande kostnadsnivå.

•

För utomlänsvården finns en av hälso- och sjukvårdsnämnden redan
beslutad handlingsplan som verksamheterna arbetar efter.

Mål som behöver uppnås för att minska nettokostnader

•

Stabil och ändamålsenlig bemanning

•

Minskad vårdproduktion i såväl öppenvård som slutenvård

•

Ökad produktivitet/effektivitet

Åtgärder för att nå målen
Stabil och ändamålsenlig bemanning

En övergripande kompetensförsörjningsplan är framtagen på förvaltningsnivå
och delvis också på Ro/V/Vo-nivå. Kompetensförsörjningsplanen innehåller
kartläggning av nuvarande och kommande behov av kompetenser för att
utföra uppdraget. Förutsättningar för att genomföra ett gott arbete är grunden
för att kunna behålla all den kompetens som redan finns inom förvaltningen.
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För det krävs bland annat möjligheter till kompetensutveckling, god
arbetsmiljö och löneutveckling i nivå med riket. Kompetensförsörjningsplanen
innehåller också aktiviteter för att rekrytera medarbetare till verksamheten
såsom:
•

Bra samarbete med universitetsutbildning på Gotland

•

Bra samarbete med undersköterskeutbildningen på Gotland

•

En förstärkt introduktion för nyutbildade sjuksköterskor med bas-år

•

Rätt använd kompetens. Använda alla yrkeskategoriers högsta kompetens,
exempelvis från sjuksköterska till undersköterska, arbetsväxling.

•

Kompetensnivåer för undersköterskor

•

Kompetensutveckling på individnivå

•

God arbetsmiljö genom tydliga uppdrag, nära ledarskap och en utvecklad
intern kommunikation.

•

Rimligt antal medarbetare för varje chef så att ett nära ledarskap är möjligt.

•

Följa det nationella arbetet kring projektet för att bli oberoende av
hyrpersonal.

•

Starkt begränsa inköp av tjänster från bemanningsföretag. Signalen till
bemanningsföretag och dess anställda att på Gotland är man välkommen
som anställd hos Region Gotland, inte hos bemanningsföretag. Fortsatt
stopp för hyrsjuksköterskor med dispensförfarande då behov uppstår.

•

Framtagande av en plan gällande tydligare begränsning av hyrläkare.

Minskad vårdproduktion i såväl öppenvård som slutenvård

För att minska vårdproduktion i såväl öppenvård som slutenvård behövs nya
arbetssätt. De allra flesta patienter som får vård, är i ett verkligt behov av vård.
Detta innebär att det inte är patienternas behov av vård som ska/kan upphöra
utan med ett förändrat omhändertagande kan behovet av vård förändras till
mer vård närmare patienten. Inom öppenvården kan ett förändrat
omhändertagande av exempelvis patienter med flera komplexa behov med täta
besök vid många mottagningar minska antalet besök för individen. Likaså kan
ett förändrat omhändertagande inom slutenvården minimera icke
värdeskapande väntetider under slutenvårdstiden vilket leder till sänkt
medelvårdtid.
Inom öppenvården leder inte ett minskat antal besök direkt till lägre kostnader.
Några fler besök leder inte heller direkt till högre kostnader (förutom lite
materialkostnader osv). Bemanning på exempelvis akutmottagning går i
”trappsteg”. Antalet besök på akutmottagningen varierar mellan dagar och
tider på dagar, vilket på en aggregerad nivå är känt, men för den enskilda
dagen/natten okänt. Om ökning/minskning av besök ger volymförändringar
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på en aggregerad nivå så att bemanningen behöver förändras, leder det till
ekonomiska effekter.
Inom slutenvården är ”trappstegen” lite mer välkända. För att kunna minska
bemanning av slutenvårdsplatser krävs borttagande av ca 7-8 vårdplatser. Då är
det möjligt att minska bemanningen på alla arbetspass över dygnet.
Minskat antal vårdplatser ska ske genom såväl minskade återinläggningar,
kortare medelvårdtid och färre slutenvårdstillfällen, t ex genom mer
dagsjukvård och fler polikliniska operationer.
En vårdavdelning på ca 30 vårdplatser har en kostnad på ca 30 000 Tkr
inkluderat personal, mat, tvätt, material osv. Läkemedel och läkarkostnader
ingår inte.
En minskning av 7-8 vårdplatser ger en kostnadsminskning med ca 7000 Tkr,
vissa mindre kostnader är fasta och påverkas inte av antalet vårdplatser.
Denna besparing blir reell under förutsättning att patienten inte istället behöver
mer vård i någon annan vårdform, exempelvis mer hemsjukvård,
äldresjukvårdsteam, dagsjukvård, fler mottagningsbesök, mer hemtjänst osv.
Då kan den reella besparingen istället beräknas till 4-5 000 Tkr.
För att minska vårdproduktionen inom såväl öppenvård och slutenvård arbetar
hälso- och sjukvården med följande aktiviteter:
•

Äldresjukvårdsteam är inrättat och efter sommaren i full drift. Under våren
provades konceptet. Behovet av specialistsjukvård för de 5 personer som
då var inskrivna i äldresjukvårdsteamet minskade drastiskt.

•

Fortsätta det goda samarbetet med Socialförvaltningen kring
utskrivningsprocessen för patienter som inte längre behöver sjukhusvård.

•

Inrätta arbetsrutiner för observationspatienter på avdelningen utan att
patienterna skrivs in i slutenvården

•

Ökad poliklinisering av operationer

•

Effektivisera det akuta flödet exempelvis fast track

•

Minska återinskrivningar

•

Lotsfunktion på akutmottagningen för ett förändrat omhändertagande av
mångbesökare

•

Inom kort startar en pilotverksamhet, tillsammans med socialförvaltningen,
för att i vissa fall av planerade standardiserade kirurgiska ingrepp kunna
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vårdplanera redan innan inläggning för att på så sätt minska vårdtiden på
lasarettet.
•

Sjukgymnast direkt har införts.

•

Sjukgymnast på helger har nyligen införts för att kunna arbeta med
mobilisering även på helgen.

Förutom ovanstående punkter kan även teknikutvecklingen inom vården ge
stora möjligheter att minska behovet av vård på sjukhuset eller minska behovet
av resor för patienten. Utvecklandet av digitala tjänster är i nuläget endast i
början av sin potential. Åtgärder som hälso- och sjukvården arbetar med inom
det digitala området är följande:

•

SPIMO-mottagningar tillsammans med Karolinska
(Specialistmottagningsbesök inför behandling/operation på Karolinska)

•

Fler möten med behandlare på fastlandet via digitala lösningar

•

Olika typer av behandlingsbesök via länk, exempelvis mellan vårdcentraler i
Hemse/Slite och Visby

•

E-frikort har införts och projektet går vidare mot självincheckning

•

Fortsatt utveckling av behandlingsassistans via länk från Karolinska till
Gotland, exempel som fungerar väl idag är ERCP.

•

KBT på nätet är under utvecklande och i uppstartsfas

Ett mer långsiktigt arbete för att minska behovet av slutenvård, eller kanske
snarare inte öka behovet i samma takt som demografin förändras är att
fortsätta satsning på hälsofrämjande arbete generellt i samhället och det
hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Satsningar
som pågår och kan utvecklas inom området är:
•

Utbildning av e-hälsocoacher

•

Intensifiera arbetet med Fysisk Aktivitet på Recept

•

Utveckla kunskapen och kompetensen kring riskbruk av alkohol och hur
hälso- och sjukvården kan arbeta med detta område.

•

Levnadsvanemottagningar inom primärvården

•

Rökfria operationer

•

Arbete med ”alkoholfria” operationer undersöks.

•

Utveckling av strategier mot ojämlik hälsa pågår.
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Kostnadssänkande åtgärder inom läkemedelsområdet

•

Arbete pågår med att revidera processen för ordnat införande

•

Arbete pågår enligt den lista för skifte av läkemedel som är identifierade

•

Uppföljning av läkemedelskostnader utvecklas

•

Metod för att identifiera nya möjliga skifte av läkemedel till billigare
preparat. Observera att dessa skiften inte är desamma som apoteket redan
gör idag.

•

Sprida utvecklingsarbetet DÅD (Diskussion, Åtgärd, Dokumentation) till
övriga verksamheter. DÅD handlar om genomgång och rättning av
läkemedelslistor.

•

Fortsätta med läkemedelsgenomgångar med hjälp av klinisk farmaceut.

Kostnadssänkande åtgärder inom utomlänsvården

Verksamheterna inom förvaltningen arbetar enligt den handlingsplan som
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om. Till största del handlar det om att,
där det är möjligt, utföra vården på Gotland istället för på fastlandet.
Handlingsplanen bifogas som bilaga. När vård istället utförs på Gotland blir
den ekonomiska effekten att kostnader minskas för köpt utomlänsvård men
ökar för egenproducerad vård på Gotland. Nettoeffekten bedöms ändå vara
ekonomiskt positiv. Dessutom reduceras resekostnader för besöken på
fastlandet.
Ökad produktivitet/effektivitet

För att öka såväl produktivitet som effektivitet arbetar förvaltningen med en
rad åtgärder:
•

Produktions och kapacitetsplanering. Produktionsplanering finns inom flera
området, främst på lasarettet. Med hjälp av kompetens från
ledningskontoret ska nu produktions och kapacitetsplanering också införas
inom primärvården och den psykiatriska verksamheten. Arbetet är
påbörjat.

•

Centralisering av bemanningsfunktionen för att säkra korttidsbemanning
genom att anställa timvikarier och vid dispens avropa tjänster hos
bemanningsföretag.

•

Centralisering av kontroll av fakturor från bemanningsföretag

•

Fortsätta arbetet med att säkerställa att inköp görs från leverantörer med
befintliga avtal (ingår i regionens strategi för upphandling o inköp)

•

Fortsätta arbetet med att säkerställa att upphandlingar och att nya avtal
kommer till stånd i rätt tid så att inget glapp mellan avtal föreligger

•

Nytt avtal gällande utomlänsvård gäller from 2017-01-01
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•

Arbeta med ständiga förbättringar och ta tillvara på medarbetares förslag till
kostnadssänkande åtgärder.

För att nå framgång kan inte alltför många aktiviteter ske samtidigt vilket
innebär att förvaltningen måste få möjlighet att fortsätta och fokusera på
det som nu är under genomförande.
Möjlig besparing/minskad kostnadsutveckling

•

Besparing för minskat antal vårdplatser kan inte anges förrän det är klarlagt
hur många vårdplatser som eventuellt kan stängas. Hänsyn måste också tas
till kostnader som eventuellt uppstår någon annanstans i vårdkedjan. 7-8
vårdplatser bedöms ge 5 000 Tkr i besparing.

•

Minskat antal öppenvårdsbesök ger i det korta perspektivet enbart möjlighet
att begränsa kostnadsutvecklingen. I det längre perspektivet om det sker en
markant minskning av besök kan effektiviseringar göras av
mottagningsverksamheten.

•

Minska behovet av hyrpersonal. Bedömd nettobesparing 10 000 Tkr

•

Minskad kostnad för läkemedel. Ger en faktisk besparing utifrån de preparat
som ändrad förskrivning eller ändrad ordination ger, enligt den lista som
finns framtagen idag är en möjlig besparing ca 3 500 Tkr. Utöver detta
påverkas kostnadsutvecklingen starkast av vad som sker inom
läkemedelsindustrin. Flera nya cancerläkemedel är under utvecklande som
avser stora patientgrupper, vilket kommer att leda till en ökad kostnad. När
nya patentutgångar osv går ut, eller konkurrensen ökar mellan olika
läkemedelsbolag, begränsar detta kostnadsutvecklingen. Vissa delar av
kostnadsutvecklingen inom läkemedel är således inte påverkbara för
verksamheten. Totalt bedöms arbete med att sänka kostnader inom
läkemedelssidan inte ge reella kostnadssänkningar utan en möjlighet att
bromsa kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet.

•

Utomlänsvården enligt handlingsplan bedömd ekonomisk nettoeffekt 5 000
Tkr.

•

Övriga besparingar, bedömd effekt 5 000 Tkr. Exempel på övriga
besparingar är höjda egenavgifter för hjälpmedel, bättre avtal och därmed
lägre kostnader på förbrukningsmaterial, minskade kostnader för
laboratorieundersökningar mm.
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Besparingsmöjligheter
Neddragning av 7-8 vårdplatser

5 000

Minskning av överkostnader för hyrpersonal 10 000
(nettominskning)
Handlingsplan utomlänsvården
(nettominskning)

5 000

Läkemedelskostnader ger enbart minskad
kostnadsutveckling, ej reell besparing.

0

Övriga besparingar på materialkostnader,
hjälpmedel mm

5 000

Summa besparingsmöjligheter

25 000

Förutsättningar för 2017

Av de så kallade välfärdsmiljarderna som regeringen satsat på kommuner och
landsting för 2017, för Gotland allokeras motsvarande ca 10 miljoner för
landstingdelen in i det generella statsbidraget. Avsikten med satsningen från
staten är att kvaliteten i välfärden ska stärkas. Hälso- och sjukvården är i stort
behov av den satsningen varför det är rimligt att medlen överförs till hälsooch sjukvården.
Utgångsläget för 2017 är att hälso- och sjukvården har en nettokostnadsnivå
som är 80 miljoner för hög (prognos efter delårsbokslut 2).
Resursbehovet som beskrevs i Strategisk plan och budget sammanfattades
enligt följande:
•

Förändrad resursfördelningsmodell enligt SKL 2,5 procent 35 miljoner

•

Statlig satsning förstärkning av sjukvården

5,9 miljoner

•

Höjd ålder för avgiftsfri tandvård

1,6 miljoner

•

Avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre

1,2 miljoner

•

Effektiviseringar Struktur 2015 mm

-10 miljoner

•

Ökade hyreskostnader

4,3 miljoner

•

Kompensation för ökade premie till LÖF

•

Summa

2 miljoner
40 miljoner
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Sammanfattningen av resursbehovet inför 2017 kvarstår, förutom att LÖF
ökat med ytterligare 700 tkr . Hälso- och sjukvårdsnämnden har i den budget
som Regionfullmäktige beslutat om i juni 2016 kompenserats enligt
ovanstående, med tillägg för ytterligare LÖF-premier.
Den besparing som i Strategisk plan och budget 2017-2019 är upptagen som
effektivisering genom Struktur 2015 ingår i ovanstående beskrivning av
besparingsåtgärder som pågår inom förvaltningen.
I ovanstående beskrivning av besparingar ingår också helårseffekter av
besparingsåtgärder som arbetats med under 2016.
Sammantaget leder detta till följande:
Utgångsläge inför 2017, en kostnadsnivå på – 80 miljoner
Bedömd besparingsmöjlighet under 2017 25 miljoner
Ger ett behov av utökad budgetram för 2017 med 55 miljoner. Detta utan att
vårdutbudet förändras.
Förutsättningar för en låg nettokostnadsutveckling 2017

För att hälso- och sjukvården ska rymma verksamheten inom tidigare beslutad
ram plus de nu begärda extra 55 miljonerna krävs en nettokostnadsutveckling
för 2017 på 2,8 procent. Nettokostnadsutvecklingen utgår då från de minus 80
miljoner som det prognostiserade underskottet är för 2016. 2,8 procent är en
låg nettokostnadsutveckling för landstingsverksamhet nationellt. Den
budgetram som Regionfullmäktige beslutade om i juni innebär krav på
nettokostnadsminskning på 0,9 procent.
För att nå en nettokostnadsutveckling på 2,8 procent är verksamheten
beroende av dels den egna förmågan till omställning i flera avseenden men
också beroende av yttre faktorer.
I dagsläget är beläggningssituationen på slutenvårdsplatserna varierande och
under perioder allt för högt. För att det ska vara möjligt att minska antalet
vårdplatser måste behovet av slutenvård minska. Detta genom många olika
insatser som hälso- och sjukvården själva styr över, men också genom att det
goda samarbetet med Socialförvaltningen avseende hemgångsklara patienter
fortsätter. I dagsläget är allt färre hemgångsklara patienter inskrivna i
slutenvården på lasarettet, så behöver det också fortsätta om en neddragning
ska vara möjlig.
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Det är också nödvändigt att inte andra yttre faktorer ger ökade kostnader inom
områden som överskuggar effekterna av de egna besparingarna. Exempel på en
sådan kostnad som hälso- och sjukvården inte påverkar är antalet patienter
som döms till rättspsykiatrisk vård. För varje sådan dom påverkas hälso- och
sjukvårdens kostnader med ca 2 miljoner per helår. Gällande den
rättspsykiatriska vården har Hälso- och sjukvårdsnämnden gjort en skrivelse
ställd till SKL för ett försök att påverka Staten att ta över kostnadsansvaret för
dessa patienter under deras vårdtid.
Att på detta sätt beräkna att en nettokostnadsutveckling på 2,8 procent under
2017 är möjlig, är att lägga ett stort ansvar på såväl nämnd som verksamhet att
lyckas med det som beskrivs i handlingsplanen och samtidigt räkna med att
sådant som inte hälso- och sjukvården kan påverka inte ökar.
Förändra utbudet/kvaliteten av vård

Vid förändring av vårdutbud är det främst aktiviteter som inte finns med i
nationella vårdprogram, nationella överenskommelser mm som kan beskrivas.
De flesta av dessa har vid införandet bedömts ha en hög grad av förebyggande
inslag, genom att komma in tidigt i processen och därmed minska de negativa
effekterna för patienten, närstående, samhälle och övriga delar inom regionens
verksamheter, framförallt SON, BUN och KFN.
•

Stänga Mini-Maria. Verksamheten bedöms vara ett väl fungerande tillskott i
missbrukarvårdskedjan. Alternativet är att erbjuda unga personer med
drogproblematik vård inom den övriga verksamheten, som innan MiniMaria startade. För Hälso- och sjukvårdens del har Mini-Maria en kostnad
på ca 1 miljon. Socialförvaltningen har något högre kostnader.
Ungdomarna med drogproblematik finns fortfarande kvar och de
långsiktiga kostnaderna riskerar bli högre. Om verksamheten läggs ner kan
kostnaderna för samhället bli stora. Påverkar inte bara hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utan även socialförvaltningen.

•

Avsluta socialpsykiatriskt team. Projekt som pågår tillsammans med
socialförvaltningen för att förebygga placeringar av barn. Bekostas av
statliga stimulansmedel tom 2017. Om verksamheten avslutas påverkas
framförallt Socialnämndens ekonomi negativt. Hälso- och sjukvårdens
kostnad för teamet är ca 1 400 Tkr.

•

Upphöra med trygghetspunkter. Patienterna får i stället ta sig till närmaste
vårdcentral. Totalt sett med sjukresor mm troligtvis ingen besparing. För
HSF är direkta kostnader i nuläget ca 500 Tkr.

•

Upphöra med satsningen på hälsofrämjande sjukvård. I nuläget har
nämnden öronmärkt 5 500 Tkr till hälsofrämjande hälso- och sjukvård,
vilket är en långsiktig satsning.
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•

Sänka ambitionsnivån gällande vårdprogram. Inte möjligt att
kostnadsberäkna utan större utredning.

•

Sänka ambitionsnivån gällande tillgänglighet till såväl telefon, besök och
behandling. Innebär i praktiken att dra ner på planerad verksamhet och
istället låta patienterna vänta längre. Inte möjligt att kostnadsberäkna utan
större utredning.
Möjlighet till att förändra vårdutbudet

Bruttokostnadsreducering
inom HSF

Stänga Mini-Maria

1 000

Avsluta projektet socialpsykiatriskt team i
förväg

1 400

Upphöra med Trygghetspunkter.

500

Upphöra med satsningen på hälsofrämjande
sjukvård.

5 500

Begäran om utökad budgetram inför 2017
Med beaktande av ovanstående begär därför Hälso- och sjukvårdsnämnden att
Regionfullmäktige tilldelar Hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 55 000
Tkr inför budget 2017.

Stefaan de Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

KFN § 69
KFN AU § 65

Besparingar 2017-2019
KFN 2016/237

−
−
−
−

KFF Tjänsteskrivelse, Besparingar 2017-2019, 2016-08-29
Region Gotland/Sweco Serviceutbudet på Gotland, 2016-04-29
KFF Egna nationella utbudsjämförelser
Rf § 90 Strategisk plan och budget, 2016-06-20

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och
skickar underlaget vidare till regionstyrelsen för behandling i samband med
budgetavstämningen.

För att komma tillrätta med Region Gotlands dåliga ekonomi har regionfullmäktige i
samband med beslut kring strategisk plan och budget (Rf § 90, 2016-06-20) ålagt
nämnderna att minska sina kostnader under perioden 2017-2019.
Regionfullmäktige har beslutat uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att till
budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag innehållande förslag på
förändringar och effektiviseringar för nämndens utbud och åtagande kopplat till
serviceutbudsutredningen (Serviceutbudet på Gotland, 2016-04-29).
Regionstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland. Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en
kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 20172019.
För att effektuera besparingarna som regionfullmäktige beslutat om så har
kultur- och fritidsnämnden återupptagit arbetet med en ekonomisk grupp (KFN § 50,
2016-06-14) vilken i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med
besparingsuppdraget. Uppdraget innebär inför 2017 att hitta besparingar på 3 miljoner
kronor motsvarande 2016 års budget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

Serviceutbudsutredning som Sweco tagit fram åt regionen visar att gotlänningarna har
god tillgänglighet till verksamheter som kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller.
Även kultur- och fritidssektorns egna nationella utbudsjämförelser ger samma resultat.
Förvaltningens tjänsteskrivelse samt sammanställning om egna nationella
utbudsjämförelser kommer att sändas som underlag till regionstyrelsen i samband med
budgetavstämningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att godkänna förvaltningens
redovisning av uppdraget.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig och kvalitetssamordnare
Göran Skoghage.

Expedieras:
Regionstyrelsen/Ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2016/237

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 29 augusti 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Besparingar 2017-2019
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och skickar
underlaget vidare till regionstyrelsen för behandling i samband med
budgetavstämningen.
Bakgrund

För att komma tillrätta med Region Gotlands dåliga ekonomi har
regionfullmäktige gett i uppdrag till nämnderna att ge förslag på förändringar i
utbud och effektiviseringar kopplat till serviceutredningen, Rf § 90 2016-06-20
Strategisk plan och budget, 15 miljoner 2017-2019.

Bedömning

För att effektuera besparingarna som regionfullmäktige beslutat om så har
kultur- och fritidsnämnden (KFN) åter tillsatt den ekonomiska krisgruppen
vilken i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) tjänstemän
arbetar med besparingsuppdraget. Uppdraget innebär inför 2017 att hitta
besparingar på 3 miljoner kronor motsvarande 2016 års budget. I uppdraget
ligger även att inför budgeten 2018 spara ytterligare 5 miljoner kronor och
2018 ska 7 miljoner sparas.
KFN beslutar om internbudgeten vid sammanträdet den 22/11.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför fyra informationsmöten där samtlig
personal på förvaltningen bjuds in.
• Första mötet, 29 juni: Peter Lindvall berättade övergripande om
regionens budget och hur KFF/KFN påverkas av de ökade
kostnaderna. Personalen fick ställa frågor direkt till Regiondirektören.
• Andra mötet, 23 september: Representanter för KFN berättar om
hur de ser på uppdraget och tankarna framåt.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Ärende 3

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/237

Region Gotland

•

Tredje och fjärde mötet, 28 oktober respektive 23 november:
Förvaltningsdirektören håller i mötena tillsammans med
avdelningscheferna. Här presenteras internbudgeten för 2017.

Den serviceutbuds- utredning som Sweco tagit fram åt regionens visar att
gotlänningarna har god tillgänglighet till verksamheter som kultur- och
fritidsnämnden tillhandahåller. Även egna nationella utbudsjämförelser ger
samma resultat.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

kultur- och fritidsdirektör

Göran Skoghage

kvalitetssamordnare

Bilaga 1 Serviceutbudet på gotland, rapport framtagen av Sweco
Bilaga 2 Egna nationella utbudsjämförelser
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Bibliotek
Antalet bibliotek på Gotland exklusive Havdhem!

Personer per bibliotek
Personer per gård
Personer per bad
Personer per ishall

=Mest utbud till invånarna

Gotland
Riket
4 776
8 435
666
920
19 067
20 739
19 067
27 227

Personer per verksamhet
Gotland

Riket
27 227

=Minst utbud till invånarna

Antal bibliotek Folkmängd
Yta (km2)
Gotland
12
57 200
3 140
Norrtälje
11
58 400
2 114
Sverige
1 156
9 747 355 449 964

Personer/
bibliotek
4 767
5 309
8 432

km2/
bibliotek
262
192
389

Nettokostnad per
invånare
219
125
145

19 067

Kostnad i förhållande till
Sverige
1,51
0,86
1

Gotland
NN

Folkmängd (13Personer/
Antal gårdar
19 år)
Yta (km2) gård
666
6
3 998
3 140
920
38
34 973
6 993

8 435
666

3
470

Folkmängd
Yta (km2) Personer/ bad
19 067
57 200
3 140
20 739
9 747 355 449 964

km2/ bad
1 047
957

Analys: De 3 badhus som idag finns gör att Gotland fortfarande liggeröver riksgenomsnittet beträffande antalet personer per bad
men under riksgenomsnittet beträffande km2 per bad.
Badhusen är lokaliserade i: Fårösund, Visby och Hemse
Ishallar
Personer/
Folkmängd
Yta (km2) ishall
19 067
3
57 200
3 140
27 227
358
9 747 355 449 964

Antal ishallar
Gotland
Sverige

km2/ ishall
1 047
1 257

Antalet är snittet av 354,325,337 vilket anges på olika internetsidor.

Analys: Med 3 ishallar på Gotland så ligger vi över riksgenomsnittet både vad det gäller personer per ishall och km2 per ishall
Om Region Gotland minskar antalet ishallar till 2 st. ger det följande resultat
Personer/
km2/ ishall
Antal ishallar Folkmängd
Yta (km2) ishall
28 600
1 570
Gotland
2
57 200
3 140
27 227
1 257
Sverige
358
9 747 355 449 964
Analys: Om antalet ishallar på Gotland minskas till 2 så ligger Gotland under riksgenomsnittet både vad det gäller antalet personer
per ishall och km2 per ishall.
Ishallarna är lokaliserade i: Slite, Visby och Hemse

Personer per ishall

Km2 per verksamhet
Gotland

Riket
1 257

Nettokostnad/ inv. (13-19 år)
3 770
2 418

Badhus
Antal badhus

Gotland
Riket
262
389
523
184
1 047
957
1 047
1 257

Personer per bad

1 047

Analys: På Gotland är det endast 666 ungdomar i ålder 13-18 år per gård i förhållande till snittet i NN som är 920 ungdomar/ gård.
Det finns på Gotland en gård per 523 km2 vilket skall jämföras med NN där upptagningsområdet endast är 184 km2 per gård.
Nettokostnaden per öppen timme är 7% högre på Gotland än i NN och kostnaden per inv. i åldern 13-19 år är 56% högre på Gotland.
Ungdomsgårdarna är lokaliserade i: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Visby

Gotland
Sverige

920

Personer per bibliotek Personer per gård

Km2 per bibliotek
Km2 per gård
Km2 per bad
Km2 per ishall

km2/ gård Nettokostnad/
öppen timme
523
2 238
184
2 091

19 067

4 776

Analys: Både Norrtälje och Gotland ligger över riksgenomsnittet när det gäller
antal km2/bibliotek och antal invånare per bibliotek. Norrtälje bedriver dock
sin verksamhet 14% billigare än riksgenomsnittet. På Gotland kostar verksamheten
51% mer är riksgenomsnittet
Biblioteken är lokaliserade i: Fårösund, Slite, Roma. Östergarn, Klintehamn, Hemse, Bugsvik, Visby (4 st.) samt bokbussen
Ungdomsgårdar
Nackanätverket (NN) består av: Gotland, Nacka, Tyresö, Haninge, Mjölby och Jönköping

20 739

262

389

Km2 per bibliotek

957

1 047

523
184

Km2 per gård

Km2 per bad

Km2 per ishall

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/630
7 oktober 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Återrapportering uppdrag budgetavstämning oktober 2016 –
besparingar regionstyrelsens förvaltningar
Förslag till beslut

•

Redovisad inriktning på besparingar godkänns.

Sammanfattning

I samband med budgetbeslutet i regionfullmäktige 2016-06-20 fick regionstyrelsen i
uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur en effektivisering av
styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och teknikförvaltningen kan
åstadkommas. Vidare gavs i uppdrag att se på förutsättningar för utbudsminskningar
av den interna servicen. Dessutom fick regionstyrelsen i uppdrag att göra en översyn
av både den förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande styrningen och
administrationen. Syftet är att dels åstadkomma en ökad koncernstyrning dels att
effektivisera. Förutsättningarna att sänka kostnaderna med 50+25 mnkr fördelat
under perioden 2017-2019 ska redovisas.
Regionstyrelsen beslut, 2016-06-16, att etablera en ny förvaltning med samlat ansvar
för koncernstyrning, stöd och gemensam service bedöms stärka koncernen, ge
möjlighet till effektiviseringar, ge förbättrad möjlighet att åtgärda
förbättringsområden och skapa förutsättningar för utbudsminskningar.
De samlade besparingarna som har att hanteras av regionstyrelsens förvaltningar
uppgår till totalt 53 mnkr för perioden 2017-2019. Fördelat med 27 mnkr 2017, 17
mnkr 2018 och 9 mnkr 2019.
Fokus ligger för närvarande på att klara 2017 års besparingar men samtidigt
möjliggöra kommande års besparingar. En del ligger i den föreslagna
organisationsförändringen och möjligheterna där att arbeta utifrån stärkt
koncernstyrning med utbudsminskningar och effektiviseringar. Att på sikt uppnå
likriktat stöd och service till verksamheterna är en faktor. En viktig förutsättning för
att genomförda effektiviseringar och utbudsminskningar får effekt är att övriga
verksamheter är lojala med inriktningen.
Anpassning till en minskad budget 2017 har redan under 2016 inletts genom att
tjänster inte tillsätts vid vakanser och pensionsavgångar med mera. Vidare sker
genomlysning av budgeten för att identifiera möjliga besparingar på vissa
koncernövergripande och andra anslag.
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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
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/630
Ärendebeskrivning

De beslutade besparingarna som har att hanteras av regionstyrelsens förvaltningar
enligt följande:
Besparingar, mnkr

2017

2018

2019

Totalt

Intern service, SF o TN

20

20

10

50

Avgår TN*

-3

-3

-1

-7

Intern administration och ledning, samtliga nämnder**

10

(7,5)

(7,5)

10 (25)

Total besparing regionstyrelsens förvaltningar

27

17

9

53

*) har fördelats i samband med budgetramarna. TN har justerat hyrorna för 2017 med 3 mnkr.
**) 2017 års besparing om 10 mnkr hanteras inom ledningskontorets budget. Beloppen för 2018-2109 ligger f n
ofördelat under finansförvaltningen i avvaktan på ev fördelning på samtliga nämnder.

Besparingen om 10 mnkr inom ledningskontoret för 2017 hanteras genom att ett
antal tjänster (vakanta och pensionsavgångar) inte återbesätts. Vidare föreslås
neddragningar på ett antal koncernövergripande anslag (näringsliv, utbildning,
biogas) och att avsatt buffert tas bort.
Besparingen om 17 mnkr inom serviceförvaltningen hanteras i dialog med
beställande förvaltningar. Neddragningar föreslås ske genom utbudsminskningar och
kvalitetssänkningar inom framför allt de administrativa tjänsterna samt inom ITområdet. Besparingarna kommer förutsätta förändrade arbetssätt och digitala flöden.
Vidare kommer budgeten/priserna anpassas inom tjänster som tidigare levererat
överskott. Förvaltningens buffert föreslås också tas bort.
Bedömning

Bedömningen är att regionstyrelsens förvaltningar klarar 2017 års besparingskrav om
totalt 27 mnkr. Detta beräknas initialt kunna ske utan uppsägningar på grund av
arbetsbrist. Besparingar i den här storleksordningen kommer naturligtvis innebära
förändringar för stöd och service till övriga verksamheter.
Kommande års besparingar har att hanteras vidare i den nya organisationen.
Beträffande de 15 mnkr för 2018-2019 som för närvarande ligger ofördelade har
koncernledningsgruppen att ta ett samlat grepp om under 2017.
Ledningskontoret/serviceförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
servicedirektör

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2015/269
5 oktober 2016

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

UTKAST Handlingsplan med åtgärder för att klara uppdrag
inom budget 2017
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner handlingsplanen.
Socialnämnden lämnar handlingsplanen som sitt svar till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att redovisa en handlingsplan
med åtgärder för att kortsiktigt och långsiktigt klara uppdrag inom budget, RF 201606-20 § 90. Obalansen i socialförvaltningens ekonomi är inte av tillfällig karaktär utan
den är långsiktig, dessutom ökar den i takt med att behoven växer. Socialnämnden
kommer inte att klara uppdraget inom tilldelad budget 2016. Dock finns något bättre
förutsättningar 2017 med anledning av de åtgärder som vidtas, bland annat minskade
kostnader för personlig assistans genom att verksamheten utförs i privat regi. För
LSS-insatser som helhet finns dock inte ekonomiska förutsättningar för att klara
verksamheten inom budget. In- och utströmning av ensamkommande flyktingbarn
samt sänkt ersättning från Migrationsverket är faktorer som påverkar förvaltningen.
Utifrån aktuell information kan sänkning av ersättningen innebära att
nettokostnaderna ökar med 20 till 30 mnkr. Det finns inte ekonomiska
förutsättningar för barn- och ungdomsvården även om det här pågår flera åtgärder i
syfte att sänka kostnaderna. Äldreomsorgen har däremot en ekonomi i balans.
Socialförvaltningen står dessutom inför stora utmaningar inom personalområdet med
höga sjuktal och svårigheter att rekrytera kompetent personal.
I handlingsplanen beskrivs först de ekonomiska förutsättningarna och sedan de
åtgärder som vidtas för att minska utbud och kostnader.
Ekonomiska förutsättningar

Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket har skapat en ansträngd ekonomisk
situation. Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den
psykiska ohälsan ökar. Antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka.
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Samtidigt har Socialtjänstlagen utvecklats från en ramlag till ökad detaljstyrning. Det
gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där kraven ökat.
Nya metoder och verktyg för att höja kvaliteten införs nationellt och detta leder till
ökade kostnader. Det är också ökade krav från Socialstyrelsen på bland annat hygien
och arbetskläder. Inom LSS-verksamheten har Försäkringskassans skärpta regler
vältrat över kostnader på kommunerna vilket lett till ökade kostnader.
Socialförvaltningen har haft en obalans mot tilldelad budget sedan ett flertal år. De
ekonomiska förutsättningarna skiljer mycket mellan olika verksamheter. Sett till
nationella kostnadsjämförelser har socialförvaltningen låga kostnader för LSSinsatser, kostnader i nivå med riket för äldreomsorgen och höga kostnader för
individ- och familjeomsorgen. Dock sjunker kostnaderna för beroendevården som
tidigare varit höga. Se vidare avsnitt om kostnadsjämförelser.
En orsak till förvaltningens underskott är ökat antal brukare. De demografiska
förändringarna för äldreomsorgen speglas i en resursfördelningsmodell som dock
inte tar hänsyn till förändrade ambitionsnivåer och utvecklingen av äldres hälsa. För
LSS-verksamheten och barn- och ungdomsvården har inga medel tillskjutits trots
ökat antal brukare och ökade kostnader. I SKL:s ekonomirapport från oktober 2015
anger tillfrågade kommunala ekonomichefer oro över den stora kostnadsökningen av
barn- och ungdomsvården.
En annan orsak till underskotten är löneökningar som överstiger den kompensation
nämnderna tilldelats i budget. Stor del av förvaltningens personal tillhör Kommunals
avtalsområde och här är det relativt stora löneökningar ett flertal år, i viss mån har
effektiviseringar skett inåt men det går inte att balansera i längden.
Förvaltningen har haft ett ansträngt ekonomisk läge med ett sammanlagt underskott
på 98 mnkr de senaste fem åren. Enligt prognosen i delårsrapport 2 prognostiseras
ett underskott mot budget 2016 med totalt 44 mnkr varav 11 mnkr avser
ensamkommande flyktingbarn (2015 underskott totalt 45 mnkr). Nettokostnaderna
har beräknas öka med 2,5 procent (exklusive ensamkommande barn) vilket är lägre
än ökningen 2015 som var 3,0 procent.
Vad gäller intäkter är de ytterst begränsade och till största delen avgifter som är
reglerade genom maxtaxor.
Det finns två stora kostnadsslag, personalkostnader och kostnader för köp av
verksamhet och vid jämförelser måste man alltid se på båda kostnaderna i ett
sammanhang. Kostnaderna för hyrpersonal har hittills varit relativt låg men med
svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor kan dessa kostnader stiga
framöver.
För att minska kostnaderna arbetar förvaltningen med att minska utbudet och i vissa
fall ta bort verksamhet. Bland annat har personligt ombud tagits bort, engagemanget i
öppna förskolan avslutats och öppenvården inom beroendevården minskats. Arbetet
med att minska kostnaderna och effektivisera pågår ständigt på alla nivåer i
förvaltningen. I och med att stora delar av förvaltningen styrs med ekonomiska
ersättningsmodeller finns en tydlig ekonomisk styrning. Ersättningsmodeller är en
förutsättning då cirka 25 procent av äldreomsorgen drivs i privat regi och vissa delar
bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Arbetet med att utveckla modellen sker
kontinuerligt och även införa den där så är möjligt, till exempel inom vissa delar av
individ- och familjeomsorgen.
Regeringen satsar välfärdsmiljarder till att bland annat stärka bemanningen i
äldreomsorgen genom stimulansmedel med 13 mnkr per år som går direkt till
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2015/269

socialförvaltningen, efter ansökan. I det generella statsbidraget, som stärkts med
35 mnkr för den kommunala delen, finns också medel för att ge socialtjänsten
bättre förutsättningar genom att till exempel kunna anställa fler
socialsekreterare. Ett stort problem för socialförvaltningen är
kompetensförsörjningen framåt varför det är viktigt att förvaltningen får ta del
av medlen.
Verksamheternas ekonomi
Individ- och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen finns sedan flera år ett stort underskott mot
budget framför allt för barn- och ungdomsvården. Kostnaderna för placering av barn
och unga har ökat med 40 procent de senaste fem åren samtidigt som antalet brukare
ökat. Då inga medel tillförts har det varit ett underskott mot budget i flera år.
Gotland har en relativt hög andel personer med psykisk ohälsa vilket påverkar
socialtjänsten. Antalet orosanmälningar för barn och unga som far illa har ökat
stadigt. Fler barn har bevittnat våld och fler barn har blivit utsatta för misshandel. Till
följd av detta ökar behovet av både öppen och sluten vård samt placeringar i
familjehem. Barnutredningar blir alltmer komplexa. Bland orsakerna till en anmälan
syns en tydlig ökning av ärenden där missbrukande föräldrar är part. Ett växande
antal ärenden gäller vårdnadsfrågor, föräldrar som väljer att inte gå till familjerätten
och inte heller klarar att samarbeta kring sina barn. Många unga föräldrar kommer till
socialtjänsten med neuropsykiatrisk problematik vilket skapar speciella behov för
deras barn. När det så blir nödvändigt med boende utanför det egna hemmet är det
socialtjänstens insatser som blir aktuella.
I brist på egna familjehem används dyra konsulentstödda familjehem. För att stärka
familjehemsorganisationen och rekrytera fler egna familjehem samt förbättra kvalitet
och minska kostnader satsas 5 mnkr 2017.
För att minska underskottet pågår flera aktiviteter bland annat öppenvårdinsatser så
som familjefokus, MiniMaria och Socialpsykiatriskt team.

Beroendevård

Antalet placeringar av vuxna missbrukare har ökat under 2016. En orsak kan vara att
alkohol- och drogrådgivningen (ADR) delvis varit stängd under första halvåret. Detta
har medfört externa placeringar istället för behandling i egen regi. I och med den
stora inströmningen av ensamkommande flyktingbarn gjorde förvaltningen en
omprioritering där personalen från ADR istället arbetat med handläggning av
ensamkommande flyktingbarn.
Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd är det lägsta på många år. De främsta
anledningarna till detta är en fortsatt god arbetsmarknad på ön, minskade barnkullar
som kommer upp i ålder att kunna söka försörjningsstöd, samt personal som jobbar
med förändringsarbete. Om fler kommer att omfattas av etableringsreformen för
flyktingar kommer arbetsbelastningen och försörjningsstödet att öka framöver.
Ensamkommande barn

Socialtjänsten har fått ett större åtagande i samband med ökat flyktingmottagande.
Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under hösten 2015 vilket
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påverkade i stort sett hela förvaltningen. Det är stor osäkerhet kring in- och utflödet
av barn framåt. Nu har inströmningen av ensamkommande flyktingbarn minskat och
hittills i år har det endast kommit 16 barn, totalt finns det nu 183 barn. 169 barn är
placerade av socialförvaltningen och 14 barn bor med närstående på asylboende. De
barn som är placerade bor till största del på egna HVB, Haima. För denna
verksamhet beräknas ett underskott på cirka 1 mnkr.
Flyktingmottagningen kräver mer resurser, framför allt inom barn- och
ungdomsvården. Nettokostnaden för handläggning och placering av barn, utöver
ersättning från Migrationsverket, prognostiseras till 8 till 10 mnkr.
Migrationsverket kommer att sänka ersättningarna för ensamkommande flyktingbarn
betydligt från och med 1 juli 2017 varför verksamheten måste ställa om efter nya
förutsättningar annars riskeras stora underskott. Utifrån aktuell information kan
sänkning av ersättningen innebära att nettokostnaderna ökar med 20 till 30 mnkr.

LSS-verksamheten

Försäkringskassan har de senaste åren skärpt sin bedömning och på så sätt vältrat
över ansvar och kostnader till kommunerna. Detta är en verksamhet med två
huvudmän vilket gör den mycket svårt att hantera.
Inom LSS-verksamheten där volymerna sakta ökar har inga budgetmedel tillförts
vilket gett ett underskott mot budget med totalt 43 mnkr 2011-2015. För 2016
prognostiseras ett underskott på 18 mnkr.
Antalet personer inom daglig verksamhet har ökat markant under de senaste åren.
Här är ett område där samarbete krävs med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan i syfte att få ut brukare på reguljär arbetsmarknad med
lönebidragsstöd.
Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka och det beror framför allt på att
fler personer söker och beviljas personlig assistans enligt LSS. En del av dessa
personer har tidigare haft omfattande hemtjänstbeslut och kostnaden har därmed
flyttats. Från och med 2017 kommer all personlig assistans att läggas ut på privat
utförare varför underskottet bedöms minska.
Antalet personer i bostad med särskild service enligt LSS blir allt äldre och
vårdkrävande och kostnaderna i framför allt gruppbostäderna blir därmed större.
Budgeten för denna insats behöver anpassas utifrån demografi. Antalet personer med
boendestöd samt antalet beviljade timmar har ökat markant under året.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen är ekonomin i balans och här finns en resursfördelningsmodell
sedan 2014 för att möta ökade behov då antalet äldre medborgare ökar stadigt. Det
är en platt modell som tar liten hänsyn till kvalitetsnivå och allt mer komplexa
vårdbehov. Modellen tar hänsyn till behov inom hemtjänst, särskilt boende,
korttidsenhet och hemsjukvård.
Enligt antagen bostadsförsörjningsplan för äldre måste det skapas nya platser på
särskilt boende i takt med att antalet äldre ökar. Behov av tillgängliga bostäder för
äldre ger längre självständighet i eget boende, dock saknas dessa alternativ idag.
Enligt den inventeringen av psykisk hälsa på Gotland finns det fler personer med
demenssjukdom än genomsnittligt i riket.
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E-tjänster är ett utvecklingsområde för socialtjänsten som underlättar för brukare
och ökar tillgängligheten. Ett exempel är digital nattillsyn som har testats inom
hemtjänsten med goda resultat.

Kostnadsjämförelser 2015
Kostnadsjämförelser

För att veta om resurserna nyttjas på ett effektivt sätt sker jämförelser med andra
kommuner och över tid. Kostnadsutvecklingen utgår ifrån verksamhetsbegrepp och
den statistik som finns i Sverige Kommuner och Landstings statistikdatabas Kolada
(kommun och landstingsdatabasen).
Äldreomsorgen
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Kostnaderna för äldreomsorg, sett som kronor per invånare, visar att kostnaderna är
i nivå med liknande kommuner och lägre än riksgenomsnittet.
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Kostnaderna per brukare inom särskilt boende ligger något högre. Kostnaderna per
brukare inom hemtjänst är högre än liknande kommuner men lägre än
riksgenomsnittet. Kostnaderna per hemtjänsttimme är däremot lägre samtidigt som
antalet timmar per brukare är högt. Kvarboendeprincipen gäller i Region Gotland,
brukarna har där med möjlighet att bo kvar hemma trots omfattande behov av stöd
och hjälp vilket innebär att flera väljer den möjligheten.
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LSS
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Nettokostnaden för insatser enligt LSS är låga, både vad gäller kronor per invånare
och kostnad per brukare. En orsak till detta är att satsning skett på servicebostäder
istället för gruppbostäder samt att delar av den personliga assistansen sedan 2010
drivs i privat regi. Volymen för daglig verksamhet ökar varje år vilket hittills gjort att
kostnaderna per brukare inte förändrats, då den totala kostnaden slås ut på fler
brukare.
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Det finns ett utjämningssystem för LSS-kostnader som grundas på kostnadsläget för
samtliga kommuner. I och med att socialförvaltningen driver LSS-verksamheten till
relativt låga kostnaderna får regionen betala till systemet. Då personlig assistans läggs
ut till privat utförare 2017 kommer kostnaderna för LSS bli ännu lägre, vilket gör att
regionen kommer att få betala ännu mer till utjämningssystemet (givet att inte de
andra kommunerna sänker sin kostnader lika mycket). För varje 100 kronor
kostnaderna sänks, får regionen betala 70 kronor till utjämningssystemet, enligt
Sverige Kommuner och Landsting (SKL). Systemet gynnar i nuläget inte de
kommuner som har låga kostnader och ger inte heller incitament till att sänka
kostnaderna.
Utifrån kostnadsjämförelserna framgår tydligt att kostnaderna för LSS-insatser är låga
på Gotland och trots att volym och kostnadsläget har ökat under flera år har inga
budgetmedel tillförts. Socialnämnden äskade i juni medel hos regionfullmäktige med
15,8 mnkr för att täcka ökade kostnader för LSS-insatser, underskottet bedöms nu ha
ökat till 18,7 mnkr.
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Individ- och familjeomsorgen
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Gotland har höga kostnader för individ- och familjeomsorgen, framför allt vad gäller
barn- och ungdomsvården som är mer än 40 procent dyrare än både jämförbara
kommuner och riket, sett som kronor per invånare. Kostnaden för missbrukarvården
har sjunkit och är nu i nivå med andra kommuner.
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Som helhet har förvaltningen låga kostnader för äldreomsorg och LSS-insatser, dock
är individ- och familjeomsorgens kostnader mycket högre än liknande kommuner
och riksgenomsnitt. För att sänka kostnadsläget pågår ett antal åtgärder bland annat
förstärka familjehemsorganisationen och öppna ett eget utredningshem för föräldrar
och barn. En översyn av missbrukarvården har skett vilket lett till minskat utbud av
öppenvårdens alkohol- och drogrådgivning.

Åtgärder för att minska kostnaderna

Med utgångspunkt från 2013 redovisas nedan åtgärder som vidtagits för att minska
utbud och kostnader med även effektiviseringar av verksamhet. En styrka är den
ekonomistyrning som sker genom ersättningsmodellerna inom hemtjänst dag, särskilt
boende, LSS-insatser bostad med särskild service och daglig verksamhet. Modellen
har fokus på brukare och kvalitet.
Med utgångspunkt från 2013 redovisas nedan politiska beslut om effektiviseringar
och minskning av utbud. Samtidigt sker hela tiden ett arbete inåt kring att se över
riktlinjer, arbetsmetoder och organisation. Brukarna uppmanas att överklaga beslut
vilket ger rättsäkerhet för brukarna rörande rätt till insats och nivå.

Beslut i SON december 2013
Omsorgsplatser för vuxna missbrukare

Fler platser (6 nya platser i gamla tillnyktringsenheten, TNE) i egen regi ger minskat
antal köpta platser. Förvaltningen får dessutom hyresintäkter. Socialnämnden har
dessutom beslutat att tre sviktplatser inrättas vid Birkagatan 1 och målet är att
brukarna ska kunna bryta sitt missbruk snabbt och på det sättet ska kostsamma
placeringar på omvårdnadshem minimeras. Klart. Belopp 2 500 tkr.
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Beslut i SON februari 2016
Generell besparing 1 procent

Besparingen motsvarande 11 700 tkr lades på äldreomsorgen som utgör den största
delen av socialförvaltningens budget. Dock har samtliga verksamheter bidragit och
inom förvaltningen gäller även fortsatt stor återhållsamhet. Belopp 11 700 tkr.
Sammanslagning dagverksamheten för dementa på Syrengården (Roma) och Violen
(Visby)

Dagverksamheterna i Roma och Visby har slagits samman och flyttat till en större
ändamålsenlig lokal på Gråbo i Visby. Detta ger möjlighet till individanpassade
aktiviteter utifrån olika behov för personer i olika skeden av sin demenssjukdom.
Därmed kan man minska personalen från fyra till tre. Full effekt 2017. Belopp 450 tkr
Dra tillbaka vårt engagemang i öppna förskolan Myllan (Visby) och Gurkfröet (Hemse)

Öppen förskola är inte socialtjänstens uppdrag. Det ursprungliga syftet för vår
närvaro i dessa båda verksamheter var att socialförvaltningens personal skulle utgöra
en ingång till socialtjänsten för föräldrar med särskilda behov. Idag finns familjefokus
som erbjuder en rad olika former för stöd till föräldrar och barn, både i grupp och
individuellt och helt utan biståndsbeslut och journalföring. Ekonomisk effekt först
2017. Belopp 1 250 tkr (Myllan 900 tkr, Gurkfröet 350 tkr).
Avskaffa tjänsten Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning

Tjänsten på 0,75 har avvecklats under 2016. För denna målgrupp så är inriktningen
bland annat samordnad individuell plan (SIP), boendestöd och träffpunkter.
Personligt ombud är en insats som är helt fristående olika myndigheter och nämnder.
En kommun har inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud. Ombuden
arbetar på uppdrag av klienten. Vid årsskiftet 2014/2015 var 24 klienter aktuella för
personligt ombud, och antalet klienter är lågt i förhållande till kostnaderna och andra
verksamheter. Tjänsten bedrivs med ett årligt underskott. Dessutom är
brukarorganisationerna (exempelvis NSPH och Attention) positiva till förslaget att
avskaffa tjänsten. Belopp minst 130 tkr och troligen en större kostnadsminskning då även
administrativa kostnader minskas.
Avskaffat fönsterputsning ur insatsen städning inom hemtjänsten

Insatsen är inte något som måste finnas med i utbudet, hemtjänsten köpte in insatsen
från externt företag. Belopp cirka 180 tkr
Köket/matsalen på Åkermanska har avvecklats

Köket och matsalen på Åkermanska avvecklades vid årsskiftet och hyresavtalet för
lokalerna går ut i september vilket ger en delårseffekt. Belopp cirka 800 tkr.
Minskad dubbelbemanning hemtjänst natt

Ett arbete har pågått en tid inom hemtjänst natt att försöka undvika dubbelbemanning, och
det har redan inneburit en kostnadsminskning på 3 till 4 mnkr årligen. Effektiviseringen är
ett kontinuerligt arbete men som knappast kommer innebära mer kostnadsminskningar i
Visby.
Arbetsledarberedskapen

Arbetsledarberedskapen integrerades i ordinarie verksamhet från och med september 2015.
Belopp cirka 375 tkr.
Ungdomsgruppen

En omstrukturering av ungdomsgruppen har skett i syfte att ändra arbetssätt. I
samband med detta avvecklades en lokal. Belopp 350 tkr.
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Förändring dagcentraler för äldre

Socialnämnden beslutade om en ny gemensam organisation för det förebyggande
arbetet i nära samverkan med frivilligorganisationerna. Syftet är att skapa nya former
och innehåll med fokus på brukarnas behov. Avveckling av verksamheten vid
dagcentraler har skett och den nya förebyggande och hälsofrämjande enheten
påbörjade sitt arbete 1 januari 2016. Enheten har ett tydligare uppdrag utifrån senaste
forskning i syfte att anhöriga och äldre ska få kunskap kring friskfaktorer för att må
bra långt upp i åldrarna. Detta är ett förebyggande arbete som i slutändan ger
socioekonomiska vinster. En ökad samverkan med idéburna organisationer skapar
även samverkansvinster vad gäller att erbjuda olika hälsofrämjande insatser.
Anslaget på 1,9 mkr minskades med 0,5 mkr 2014 och ytterligare 0,5 mkr 2015 och
personalen har reducerats med 1,7 årsarbetare. Belopp 1 000 tkr
Beslut i SON september 2016
Beroendevården

Minskning med två anställda alkohol- och drogrådgivningen samt två anställda
boendesocialagruppen. Belopp cirka 2 000 tkr.
Översyn av ekonomiskt stöd avseende sociala företag

Sofisam, det vill säga Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,
beskriver att arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):
•

med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknade
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Socialnämndens har tagit beslut att gå vidare med att ge socialförvaltningen i uppdrag
att ingå övergångsavtal med Lövsta kooperativet, Suderviljan, Visby Catering och
Återanvändarna i de fall där det bedöms möjligt. Slutdatum för övergångsavtalen ska
vara senast december 2018 gällande övertagande av lönekostnader och
hyreskostnader. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag i samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) att omgående se över och förändra
Offentligt skyddade anställningar (OSA-anställningarna) på företaget
Återanvändarna.
Ärendet behandlar de fyra sociala företag där socialförvaltningen har ett avgörande
ekonomisk engagemang. Dessa är Lövsta kooperativet, Suderviljan, Visby Catering
och Återanvändarna. Kostnader som socialförvaltningen täcker i de sociala företagen
gäller lönekostnader för handledare samt hyreskostnader som uppgår till 4,3 mkr.
Belopp 2019 cirka 4,3 mnkr, mindre effekt 2017-2018
Åtgärder som pågår
Förstärkt familjehemsorganisation - tillskott 5 000 tkr i budget 2017

En organisation som innefattar snabba och effektiva rekryteringar och utredningar
samt erbjuder familjehemmen en relevant och tillräcklig stödfunktion skulle innebära
avsevärda kostnadsminskningar på sikt. I brist på egna familjehem tvingas placera
barnen i de konsultstödda familjehemmen till bitvis mycket höga ersättningar. Kunde
vi få dessa familjehem inom ramen för vår egen organisation leder det till ökad
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kvalitet och minskade kostnader. Idag är 86 barn placerade i familjehem och 44 barn
i konsulentstödda familjehem. Belopp: Skillnaden mellan årskostnaden på en plats i eget
familjehem jämfört med ett konsultstött familjehem, är 1 200 tkr/barn.
Nyckelgömmor har installerats inom hemtjänst och hemsjukvård

Inom hemtjänst och hemsjukvård har nyckelgömmor installerats vilket leder till
snabbare hjälp vid larm, ökad rättsäkerhet vid nyckelhantering, bättre arbetsmiljö,
minskad bilkörning, minskad tid för transporter samt har en positiv effekt på miljön.
Installationen omfattar 1 500 brukare och genomfördes under våren. Uppföljning
kommer att ske under 2017.
Upphandling av all personlig assistans

All personlig assistans har upphandlats och kommer från och med februari 2017 att
övergå till privat regi. Belopp cirka 6 mnkr.
MiniMaria

MiniMaria är ett samarbete med hälso- och sjukvården för missbruksvård av
ungdomar upp till 24 år och verksamheten startades 2015. Verksamheten bedöms
vara ett väl fungerande tillskott i missbrukarvårdskedjan och har lyckats undvika
placering av ett antal barn och ungdomar. Varje placering vi lyckas undvika sparar
både pengar (3-5 tkr/dygn/person) och personligt lidande. En allmän reflektion är
att MiniMaria visserligen sparar pengar eftersom den tänkta målgruppen nu kan
erbjudas vård i regionens regi. Men när arbetet påbörjades har en hittills oupptäckt
grupp identifierats som kräver mer vård än den MiniMaria kan erbjuda. Därav ett
antal kostsamma placeringar av yngre personer. Målgruppen för verksamheten är
direkt kopplad till drogsituationen i samhället. Om förvaltningen lägger ner verksamheten
kan kostnaderna för samhället bli stora. Påverka inte bara socialförvaltningen utan även hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Socialpsykiatriskt team

Socialpsykiatriskt team är ett projekt som pågår tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att förebygga placeringar av barn. Det finansieras av
statliga stimulansmedel till och med 2017. Om förvaltningen lägger ner verksamheten kan
kostnaderna för samhället bli stora. Påverka inte bara socialförvaltningen utan även hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och framför allt barnpsykiatri.
SkolFam

SkolFam inrättats i syfte att stärka familjehemsplacerade barn i deras skolarbete.
Bryta social segregation, rusta familjehemsplacerade barn för att klara utbildning och
arbetsliv. Detta är en långsiktig satsning.
Inrätta enhet för utredning av familjer med små barn

I januari 2017 startas en enhet för utredning av familjer med små barn, för att
undvika att skicka dessa på dyra utredningshem på fastlandet. Syftet med
utredningarna är att förhindra att placera barn genom att arbeta intensivt i början av
utredningen. Kostnaden för externa placeringar 2016 är prognostiserad till 10 mnkr
(5 mnkr 2015).
Tidig rehabilitering i hemmet

Tidig rehabilitering i hemmet har bedrivits som ett lyckosamt projekt. Inriktningen
nu är att implementera arbetssätt i ordinarie verksamhet. Dock finns små resurser till
att permanenta utökad bemanning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter i
äldreomsorgen, se tidigare underlag till nämnd och regionstyrelse.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2015/269

Åtgärder som ska utredas vidare
Digital nattillsyn

Digital nattillsyn innebär att brukare som har behov av tillsynsbesök på natten får det
helt eller delvis via kamera istället för via fysiska besök. Det är en lösning som ska
utgå från brukarens behov. Ökad livskvalitet, ökad integritet och ökad flexibilitet är
ledord. Utreds för närvarande.
Översyn av regionens måltidsservice

Idag är genomsnittspriset 134 kronor per dygn för en person på ett särskilt boende.
Om kostnaderna minskas till 75 kronor per dygn och person sänks kostnaden med 9
mnkr för särskilda boenden. Regionens måltidskostnader bör utredas vidare.
Leasingbilarna

Gör det möjligt att hyra ut regionens leasingbilar till medarbetare sommartid - en
bilpool som ger ökade intäkter och effektivare utnyttjande av resurser.
Upphandla mer verksamhet

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram vilka verksamhet som skulle kunna
upphandlas och drivas i privat regi.
Utveckla samordning mellan förvaltningar

Samordning mellan förvaltningar som rör barn och unga, så som Barnsam, bör
utvecklas i syfte att höja kvaliteten för brukarna och minska kostnaderna.

Ytterligare förslag från socialförvaltningen i september som nämnden inte
går vidare med
Sommarjobb

Minska antalet sommarjobb från 225 till 50 motsvarande 2,1 mnkr (nuvarande
budget är 3,1 mnkr). Detta innebär att en grupp ungdomar som är 15-18 år kan få det
svårare att få sysselsättning på sommaren och arbetslivserfarenhet. Av årets 225
sommarjobbare har 224 särskilda sociala skäl eller funktionsnedsättningar. Av 550
sökanden 2016 har över 400 särskilda skäl eller en funktionsnedsättning. Se över
möjligheten att tillsammans med arbetsförmedlingen hitta andra vägar kring
sommarjobb. Det är dessutom tveksamt om kommuner ska arbeta med denna typ av
verksamhet, enligt SKL Pacta Arbetsgivarnytt ”Utlåning och uthyrning av
ferieanställda skolungdomar”. Belopp cirka 2,1 mnkr
Utökning av delade turer alternativt lägre sysselsättningsgrad

Det är svårt att få ihop behoven av insatser hos våra brukare då behovet av personal
är som störst morgon, kväll och helg. För att kunna täcka behovet behövs antingen
fler delade turer vid heltidsanställningar alternativt lägre sysselsättningsgrad.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2016/437
6 oktober 2016

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Förtydligande av de ekonomiska förutsättningarna för tidiga
rehabiliteringsinsatser i hemmet och möjligheten att genomföra det inom
befintlig ram
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner förtydligandet.
Socialnämnden lämnar förtydligandet som sitt svar till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen såg mycket positivt på resultatet av försök med tidiga och intensiva
rehabiliteringsinsatser i hemmet och gav socialnämnden i uppdrag att återuppta
satsningen på arbetssättet inom befintlig resurstilldelning och förtydliga
redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna.
Socialnämnden gav hemsjukvården i uppdrag att sprida metoden tidig rehabilitering i
hemmet till alla berörda brukare på Gotland. I de förutsättningar som togs fram för
en genomgripande satsning krävdes 24 mnkr i tillskott till socialnämnden. Detta
äskande avslogs av regionfullmäktige och uppdraget är att istället genomföra
satsningen inom befintlig budgetram.
I dagsläget bedrivs arbetsmetoderna från tidig rehabilitering i hemmet med hjälp av
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, 2015-2018. Omfattningen
är betydligt mindre än i äskandet. Arbetet ska ske på liknande sätt inom särskilt
boende och korttidsenheten långsiktigt.
Ett bra exempel på andra effekter av stimulansmedlen är korttidsenheten där man
har märkt goda resultat utifrån satsningen på rehabiliteringspersonal. Flera brukare
har kunnat gå hem efter sin vistelse på korttids där de fått rehabilitering.
Idag finns det 15 ordinarie tjänster, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, samt
8 tjänster finansierade med stimulansmedel. Inom varje tjänst är bedömningen att
cirka 5 procent kan gå till tidig rehabilitering i hemmet. Arbetsterapeuter och
fysioterapeuter är svårrekryterade grupper och i dagsläget finns det vakanser. Detta
ger begränsningar i det fortsatta arbetet med tidiga och rehabiliterande insatser, både
i ordinärt och särskilt boende samt på korttidsenheten.
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Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Bakgrund

Region Gotland har ett betydande ekonomiskt underskott år 2015. Analyserna av den
kommande åren pekar på ett växande underskott om inte åtgärder vidtas. Samtliga
nämnder har därför givits i uppdrag att se över möjligheterna att minska utbudet och
genomföra rationaliseringar/effektiviseringar i sina skattefinansierade verksamheter för att
på så sätt bidra till en sänkt kostnadsnivå för Region Gotland.
Uppdraget förväntas resultera i ett antal förslag som efter nämnhantering senast den 26
februari 2016 tillställs Regionstyrelsens Krisgrupp för beslut om genomförande.
Förslagen förväntas inte vara helt igenom analyserade utan realistiska förslag med en
uppskattning om besparingspotential.

2.

TKFs arbetsprocess

Då åtgärdsförslagen avser den skattefinansierade verksamheten innebär detta för TKFs del
att det som berörs direkt utgörs av:
•

Administration, drift och underhåll av gator och vägar och liknande ytor

•

Administration, drift och underhåll av grönytor, det vill säga skog, parker och
öppna grönytor

•

Administration, drift och underhåll av Regionens hamnar

Indirekt påverkas även fastighetsförvaltningen och projektverksamheten. Dessa
verksamheter förväntas att påverkas av andra nämnders åtgärdsförslag.
Inom TKF har ett antal förslag tagits fram som syftar till att minska kostnaderna genom ett
minskat utbud, samordning och effektiviseringar. Ett antal förslag har även tagits fram som
förväntas ge ökade intäkter.
Arbetet har bedrivits inom TKFs ledningsgrupp och kommunicerats med TNs
arbetsutskott vid ordinarie och ett extrainsatt möte. En statusrapport har lämnats till TN.
Arbetet och arbetets resultat har även presenterats för KLG.
Arbetet inleddes med att ett stort antal förslag lyftes fram. Dessa har sedan analyserats
avseende konsekvens och potential varvid ett antal förslag plockats bort. De förslag som
kvarstår kan delas upp i:
•

Utbudsminskning - avveckling

•

Intäktsökningar

•

Effektiviseringar

•

Övrigt
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3.

Utbudsminskning – avveckling

Nedan följer ett antal förslag som syftar till att helt eller delvis minska förvaltningens utbud
inom ett antal skattefinansierade områden.
Förslagen har primärt bäring på operativ verksamhet men fattade beslut och genomförda
åtgärder kommer givetvis även att resultera i behov av anpassningar och effektiviseringar
inom förvaltningens administrativa delar.
Förslagens numrering innebär inte någon rangordning från förvaltningens sida, utan är
enbart ett löpnummer.
Nr Förslag

Nuvarande
budget (tkr)
1 200

Besparing
(tkr)
1 200

Effektuerad
besparing
2017

1

Avveckla RG ansvar för driften av
Botaniska trädgården

2

Minska kostnaderna för grön skötsel i och
utanför Visby

3 510

200

2017

3

Avveckla TKFs engagemang vid
kommunala mindre badplatser

3 055

100

2017

4

Avveckla underhåll för enskilda vägar med
statsbidrag

4 000

4 000

2020

5

Sälj Snäcks- och Ronehamns camping

0

1 200

2017

6

Kollektivtrafik enbart på stomlinjer

24 000

5 000

2019

7

Se över markinnehav (Skog mm)

1 674

150

2017

8

Försäljning av olönsamma hamnar

600

600

2018

9

Upphöra med snöröjningen av enskilda
vägar utan statsbidrag

1 800

1 800

2017

10

Översyn lokala avtal

470

2017

Total

14 720

1. Avveckla RG ansvar för driften av Botaniska trädgården

Driften av Botaniska trädgården är nettobudgeterad till 1 200 tkr. Gata o parkavdelningen
är utförare av tjänsten. Verksamheten ingår inte i det kommunala uppdraget och är således
inte att betrakta som en kärnverksamhet för teknikförvaltningen.
Om förvaltningen avslutar driftuppdraget går ansvaret över helt till DBW.
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2. Minska kostnaderna för grön skötsel utanför Visby

Grunduppdraget för drift och skötsel av parkmark utanför Visby uppgår 2016 till 3510 tkr.
I detta belopp ingår inte bad- och besöksplatser eftersom besparing för detta återfinns
nedan (punkt 3). Inte heller ingår uppdraget från fastighetsförvaltningsavdelningen, det sk
markskötseluppdraget då detta indirekt styrs av andra förvaltningar.
Genom en neddragning alt en konkurrensutsättning bedöms en besparing på ca 200 tkr
kunna göras. Förslaget bygger på att neddragningar enl punkt 3 nedan beslutas.

3. Avveckla TKFs engagemang vid kommunala mindre badplatser

Föreslagna badplatser är Sandhamn, Skär, Lausviken, Ronehamn, Valleviken,
Katthammarsvik och Hammars. Dessutom föreslås att skötseln tas bort vid den privata
stranden Herta på östra gotland.
Om skötseln avslutas i regional regi vid ovanstående badplatser innebär det en besparing på
uppskattningsvis 200 arbetstimmar. Det skulle även innebära indragen 15 indragna tömning
av slambil.
Slutar vi sköta dessa badplatser skulle vi eventuellt kunna omorganisera skötselrutterna så
att det framöver skulle skötas av färre medarbetare. Sammantaget alltså en besparing på ca:
100 tkr.
Den totala budgeten för bad- och besöksplatser uppgår 2016 till 3 055 tkr varav
driftverksamheten är 2 410 tkr.

4. Avveckla underhåll för enskilda vägar med statsbidrag

Ansvaret för underhållet av vägarna är entydigt väghållarens. Region Gotland utför av hävd
underhållet på merparten av de enskilda vägar som uppbär ett statsbidrag. Bidraget tillfaller
i dessa fall Regionen. Trafikverkets bidrag för skötseln av dessa vägar minskar dock varvid
regionen minskar insatserna motsvarande bidragets minskning.
Genom att överlåta underhållet för vägarna till väghållarna kan dessa överta Trafikverkets
bidrag. Detta förutsätter emellertid att vägföreningar bildas. (En separat studie belyser för
närvarande förutsättningarna för detta). Det blir ett långsiktigt arbete som bör löpa över
flera år. Förvaltningens kostnader kommer under denna tid successivt att trappas ner.
Ungefärlig nettokostnadsbudget för enskilda vägar utanför tätort uppgår till 4,0 mnkr. Om
besparingar skall genomföras krävs ytterligare utredningar.
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5. Sälj Snäcks och Ronhemans camping

Genom att försälja Snäcks och Ronehamns camping kan en besparing på 1,2 mnkr kunna
göras.
Arbetet med att sälja Snäcks camping pågår men har bromsats upp pga att detaljplanen
överklagats. Avslås överklagandet skulle campingen kanske kunna gå ut för försäljning
under innevarande år.
För Ronehamns camping behövs en utredning avseende förädlingspotentialen innan en
försäljning sker.

6. Kollektivtrafik enbart på stomlinjer

Region Gotland har tre stycken stomlinjer;
Linje 10: Burgsvik-Hemse-Klintehamn-Visby hade under 2015 totalt 148 866 resenärer.
Linje 11: Burgsvik-Hemse-Roma-Visby hade under 2015 totalt 135 084 resenärer.
Linje 20: (Fårö) Fårösund-Lärbro-Slite-Tingstäde-Visby hade under 2015 totalt 131 095
resenärer.
Den totala kostnaden för dessa tre stomlinjer är: ca 14 300 tkr år 2015. Den totala
kostnaden för hela landsbygdstrafiken är ca 24 000 tkr.
Positiva konsekvenser av att enbart satsa på stomlinjer inom landsbygdstarfiken:
•

Möjliggör större turtäthet längs med stomlinjerna där flest passagerare åker.

•

Effektivisering

Negativa konsekvenser av att enbart satsa på stomlinjer inom landsbygdstrafiken:
•

Sämre tillgänglighet för boende i utkanten av stomlinjerna.

•

Vissa områden blir helt utan kollektivtrafik, tex; Lummelunda, Hangvar, Östergarn,
Ljugarn, Väte och Eksta. Se svartmarkerade linjer på karta 1.

•

Svårt att omförhandla befintliga avtal då detta skulle medföra att många kilometer
försvinner för bussbolaget.

Alternativa lösningar:
En alternativ lösning är att ta fram en strategi för hur det skulle vara möjligt med enbart
trafik längs stomlinjerna utan att detta påverkar boende utanför dessa på ett negativt sätt.
Detta går att lösa med tätare trafik längs stomlinjerna. Eventuella omdirigeringar av
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stomlinjer beroende på demografin (vart bor folk?). Detta kompletteras med anslutande
trafik från olika ytterområden. Anslutning kan gå till olika uppsamlingsplatser, ex
serviceorter, där även infartsparkeringar bör finnas.
På norra Gotland: Fårösund, Lärbro och Slite.
På mellersta Gotland: Bro, Roma och Västerhejde.
På södra Gotland: Klintehamn, Etelhem, Hemse, Havdhem och Burgsvik
Anslutningstrafiken kan till del vara avropsstyrd.
Besparing
I ett scenario som bygger på en tätare trafik på stomlinjerna och någon form av
matningstrafik till serviceorterna bedöms en besparing kunna göras på ca 5 000 mnkr.
Besparingen kommer inte att kunna realiseras fullt ut före det att ett nytt avtal avseende
kollektivtrafiken träffats 2019.

7. Se över markinnehav

Vi har upphandlat inventering och analys av regionens skogsinnehav för att tydliggöra vilka
skogar som i huvudsak är att tolka som rekreationsskogar och vilka som i huvudsak är
produktionsskogar. Förhoppningen är att produktionsskogarna ska täcka skötselkostnaden
för rekreationsskogarna.
När rapporten är klar har vi en tydlig bild av regionen skogsinnehav och kan
förhoppningsvis fatta beslut om ev försäljning eller inte.
Budgeten för markreserven uppgår till 1 674 tkr netto år 2016. Genom att se över vårt
markinnehav och göra försäljningar med c:a 10% kan besparingar göras med 150 tkr.
8. Försäljning av olönsamma hamnar

Under 2016 har bedömningen gjorts att hamnarna Kappelshamn, Vändburg och Burgsvik
skall säljas och reducera regionens drifts- och kapitalkostnader med ca 600. Det största
värdet i ett avyttrande ligger dock i en minskning av de framtida underhållskostnaderna.
Det genomförs nu ett gemensamt arbete tillsammans med LK och SBF för att ta fram
ytterligare hamnar som kan försäljas. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas
direkt utan att ex planarbete skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Exakt vilka hamnar
som fyller dessa kriterier bedöms kunna lämnas fram som beslutsunderlag till TN i mars.
Följande hamnar diskuteras och bedöms kunna ge följande besparingar, nettokostnad
inklusive kapitalkostnader.
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Katthammarsvik
Flundreviken
Hallshuk
Gnisvärd
Lännahamnen
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Besparing, tkr
150
10
10
10
20

Ovan redovisade besparingar är inte avgörande för en kommande försäljning. Det är det
kommande underhållsbehovet som dessa anläggningar kommer att krävas som exempel
kan tas den stenkista i kajen i Lickershamn som åtgärdats under 2015 och ledde till en
kostnad på ca 500 tkr. Det är dessa kommande kostnader/risker som regionen måste
undvika.

9. Upphöra med snöröjningen av enskilda vägar utan statsbidrag

Regionen har (förmodligen som den enda kommunen i Sverige) ett frivilligt åtagande att
snöröja på enskilda vägar utan statsbidrag. Dessa vägar är till majoriteten kortare småvägar
av sämre kvalitet som leder fram till enskilda fastigheter. Totalt budgeteras 1,8 Mkr för
denna tjänst årligen. Budgeten är lågt satt vilket innebär att den faktiska kostnaden de flesta
säsonger överskrider den budgeterade nivån rejält varvid medel tas från andra skattefinansierade verksamheter. Tidigare hade Gotlands kommun även barmarksunderhållet på
samma vägar. Något som avsades 1996.
Genomförandet av besparingen kan ske genom att berörda fastighetsägare informeras om
att tjänsten dras in samt att de får information om förslag på hur de ska lösa framtida
snöröjningsfrågor. Denna information tas fram i samarbete mellan Region Gotland och på
Gotland verksamma snöröjningsentreprenörer.
Det är viktigt att detta sker tidigt på året, så att berörda fastighetsägare har god tid på sig att
få kontakt med verksamma snöröjningsaktörer. Eller på annat sätt lösa framtida
snöröjningsfrågor.

10. Översyn av lokala avtal

Det lokala traktamentsavtalet för regionen som kallas ”smörgåspengen” omfattar tre delar.
• Resor på Gotland mellan 6-10 tim ger en ersättning på 40 kr/tim,
• Resor på Gotland över 10 tim ger 60 kr/tim
• Resor utanför Gotland 100 kr/tim.
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Under 2015 har drygt 330 tkr utbetalats för 6-10 timmarsresor. Inkl PO blir det en kostnad
för förvaltningen på ca 460 tkr. De andra två ersättningarna betalas ut i mindre omfattning,
tillsamman inkl PO ca 13 tkr. Totalt ca 470 tkr kan sparas om ersättningen tas bort.
En förändring av detta avtal bör samordnas en generell översyn av regionens lokala avtal
som finns inom de olika förvaltningarna.

4.

Intäktsökningar

Då syftet med detta arbete är att minska den totala nettokostnaden beaktas även
möjligheterna att öka intäkterna.
Nr

Förslag

Intäktsökning
(tkr)

Realiserad
intäkt

4 000

2017

11

En tjugolapp för Gotland

12

Hyra ut reklamplatser i hamnområdet

500

2017

13

Reklam på och i bussar

200

2017

14

Undersök möjligheter i att etablera
ställplatser för husbilar
Uppskattad total

?

2017

4 750

11. En tjugolapp för Gotland

Tanken med hela projektet ”Besökspeng till Gotland” är att tydliggöra de servicedelar som
besökare men även öns allmänhet har nytta av. Det kan vara parker, vägar, renhållning och
andra kommunaltekniska delar - men även vår sjukvård och omsorg som besökare tar del
av.
Viktig är att tydligt beskriva och berätta till vad sponsorpengarna går till. Att de inte går in i
ett ”svart hål” utan att man, på nätet och i kommunikationen, berättar om vilka insatser
som görs för pengarna.
Under 2014 reste 1,6 miljoner passagerare med färja och drygt 400 000 med flyg. Cirka 850
000 besöker Gotland varje år. Om en fjärdedel av besökarna skulle ge en tjuga till Gotland
innebär det minst fyra miljoner kronor.
Motsvarande system finns på andra ställen inom Europa och finns/har funnits även i
Sverige.
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12. Hyra ut reklamplatser i hamnområdet

Genom att hyra ut reklamplatser i hamnområdet beräknas ökade intäkter med ca 500 tkr.
Uthyrning av reklamplatser kommer att kräva resurser för att administrera. Hur stor
nettovinsten blir beror på omkostnader och direkta kostnader. Efterfrågan finns.
13. Reklam på och i bussar

En intäkt med 200 - 300 tkr per år är en beräknad intäktsökning vid installation av
invändiga reklam monitorer kollektivtrafikbussarna.
Inköpspris för anskaffning av till alla bussar uppgår till ca 540 – 660 tkr beroende på
storleken på skärmarna. Installationskostnad tillkommer och den kan hållas nere om
installationen görs samtidigt som uppdateringen av biljettsystemet i höst.
Regionen skulle kunna avtala med Gotlandsbuss att de sköter reklamen och att vi delar på
intäkten. Det innebär en mindre intäkt men också mindre administration.
Det finns en möjlighet att även annonsera på utsidan av bussarna. Försök har gjorts där
GotlandsBuss och Regionen delade på intäkten, vilken var 100 tkr på ett år. Detta skulle
kunna utvecklas mer.
14. Etablera ställplatser för husbilar

Antalet husbilar ökar liksom behovet av ställplatser. TKF föreslår att ett uppdrag ges åt
förvaltningen att undersök möjligheterna att etablera ställplatser för husbilar. Då arbetet
inte är påbörjat kan någon intäktsuppskattning inte lämnas men ambitionen är att det skall
leda till en nettointäkt.

5.

Effektiviseringar

En rad effektiviseringar föreslås inom teknikförvaltningen. Att dessa borde ge positiva
effekter är rimligt. Flera av effektiviseringarna kräver ordentliga analyser innan
genomförande.

15. Ökad köptrohet

Genom att höja köptroheten mot gällande avtal vid beställning av varor och tjänster kan
besparingar ske. Om köptroheten ökar sänks nettokostnaderna. Ett arbete påbörjas
avseende detta i samband utvecklingen av upphandlingsprocesser. Arbetet kommer att
bedrivas under 2016 och få effekt under 2016 och framåt.
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16. Effektivisera verkstäder

Inom TKF finns flera små verkstäder inom verksamheten. De tre större (>100 m2) finns
hos Hamn och VA avd i Visby samt i Hemse där FFA och VA samordnar lokalen. De
övriga finns i Roma, Fårösund, Slite, Klintehamn och Tingstäde. I VA avd fall är lokalerna
integrerade i vatten och avloppsverken och måste vara kvar i verksamheten.
En eventuell effektivisering/besparing kan finnas om det finns flera små utrymmen här
kallade verkstäder i samma ort hos flera avdelningar och man samordnar dessa.
Eventuella besparingspotentialer bedöms ge effekt under 2017.

17. Samordna fastighetsförvaltning mellan hamn, VA och FFA

En analys av förvaltningen av TKFs olika fastighetsbestånd görs syftande till att klarställa
förutsättningarna för en samordning. Idag sköter både hamnen och VA-verksamheten
förvaltningen av sina fastigheter.
Förutsättningarna för de olika verksamheternas fastigheter skiljer sig markant från varandra
men eventuellt kan, detta till trots, positiva effekter nås genom samordning.
Eventuella besparingspotentialer bedöms ge effekt under 2017.

6.

Övriga förslag

Ett antal förslag har förts fram som inte faller under de övriga kategorierna. Det rör sig
huvudsakligen om förslag där beslut inte fattas inom TKF/TN men där vi ser besparings/effektiviseringspotentialer.

18. Samarbeta med skolor

Undersöka möjligheten att använda gymnasieskolan olika program till att utföra arbeten
såsom transporter, parkarbete mm inom TKFs verksamhet. Skulle ge elever praktik i
”verkligheten” som gagnar regionens verksamhet.
Förslaget måste utredas vidare.

19. Förtäta Visby, minskade parkarealer

Går det att sänka kostnaderna för parkskötsel genom fastighetsförsäljning och exploatering.
Är parkmarken en rest eller finns det en tanke bakom ytan?
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Detta är ett arbete som behöver systematiseras tillsammans med SBF/LK. Detaljplaner
behöver ändras och sannlikt behövs ett projekt för att hålla ihop arbetet. Det är inga stora
besparingar på driftsidan som kommer att ske utan det finns möjligen en intäkt från mark
försäljning som kan vara rätt så stor.
20. Gemensamt betalningssystem

Förvaltningens olika delar fakturerar var och en sina kunder, inte sällan vid samma
tidpunkt. Detta borde kunna effektiviseras genom samordning. En stor vinst i detta förslag
borde ligga i en förenkling för våra kunder. Detta kan naturligtvis även ses i större
perspektiv där man samordnar faktureringsfunktionerna inom regionen.
21. Avveckla sim- och ishallar

Region Gotland äger 3 st simhallar och köper tid för verksamhet i en fjärde äger två ishallar
och bidrar till driften i en tredje. Både is- och simhallar är förknippade med höga kostnader
och därför bör behovet utredas och balanseras mot det nu gällande kostnadsläget.
22. Lägg ner skolor och förskolor

Region Gotland har idag 30 grundskolor och 60 förskolor vilket i ett fastighetsförvaltningsperspektiv medför höga drifts- och underhållskostnader och liten möjlighet till
stordriftsrdriftsfördelar. I ett ekonomiskt perspektiv bör därför möjligheten att minska
antalet enheter undersökas.

23. Samordna den internationella verksamheten

Inom förvaltningen finns en funktion för internationell verksamhet vilket det även gör
inom ledningskontoret. För att skapa en effektivare administration och styrning föreslås att
den internationella verksamheten samordnas inom ledningskontoret.

24. Etablera bilpool

Etablera en bilpool där regionens personbilar hyrs ut till privatpersoner under ickearbetstid. Detta skulle ge flera positiva effekter, nämligen
• möjliggöra för fler att klara sig utan egen bil
• andelen persontransporter i biogasbilar ökar
• ett effektivare utnyttjande av regionens personbilsflotta
I andra vågskålen ligger ett ökat slitage på bilarna och en administration som skall hanteras..
Förslaget kräver ytterligare utredningar.

