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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen syftar till att synliggöra den röda tråden från Regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade
mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag. Verksamhetsplanen utgår från
förvaltningens fokusområden, trender och utmaningar och fastställs av socialnämnden.
I verksamhetsplanen framgår de övergripande målen från koncernstyrkortet. Vidare
beskriver verksamhetsplanen vilka aktiviteter förvaltningen valt att koppla till de olika
målen under respektive målområde och som anses utgöra viktiga strategiska förflyttningar
för förvaltningen.
Med förvaltningens verksamhetsplan som grund utarbetas aktivitetsplaner både på
avdelnings- och enhetsnivå för att skapa delaktighet och synliggöra styrkan i att
förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen för regionen. För samtliga medarbetare upprättas
medarbetarkontrakt som knyter ihop uppdraget med koncernstrykortet.

Region Gotlands styrmodell
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Socialförvaltningens syfte med verksamhetsplanen 2022:
Säkra att socialförvaltningens samtliga avdelningar arbetar mot mätbara mål och att
verksamheterna följer en gemensam riktning och att utifrån nämndens uppdrag lyfta fram
de viktigaste utvecklingsbehoven för 2022 genom att uppsatta aktiviteter genomförs.

1.1 Övergripande planer, strategier och program

Socialförvaltningen har att förhålla sig till följande program:
- Regionalt utvecklingsprogram RUS 2040
- Vision Gotland 2025
- Målbild och färdplan God och nära vård
- Agenda 2030
- Vision och varumärkesplattform för Gotland
- Integrationsstrategi för Gotland
- Internationell strategi för Region Gotland
- Miljöprogram för Region Gotland
- Program för självmordsförebyggande arbete
- Handlingsplan för psykisk hälsa
- Mat och måltidspolicy för Region Gotland
- Strategi för motverkande av mäns våld mot kvinnor 2019-2022
- Hjälpmedelspolicy
- Digitaliseringsstrategin
- Införande av Barnkonvention inom socialförvaltningen 2020-2022
Tillämpliga aktiviteter utifrån de övergripande programmen sker både på såväl
förvaltningsnivå som avdelnings- och enhetsnivå.
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2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Socialförvaltningens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på
Gotland. Socialförvaltningens arbete syftar till att de medborgare som har behov av
socialtjänstens stöd ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet och som utgår från
individens behov.
Socialförvaltningens verksamheter har ca 1700 medarbetare som dygnet runt ger stöd, vård
och omsorg till brukarna.
Socialförvaltningen ansvarar för:
- Stöd till personer med funktionsnedsättning
- Stöd till barn och ungdomar
- Stöd till personer med missbruk eller beroendeproblematik
- Ekonomiskt stöd
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Hemsjukvård
- Hälsofrämjande arbete
Socialförvaltningen har ett flertal privata utförare. Inom hemtjänsten finns sex utförare
inklusive egen regi enlig Lagen om valfrihet i vården (LOV), och inom daglig verksamhet
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns två privata
utförare enligt LOV. Inom särskilt boende finns boenden i egen regi (335 platser), boenden
som är utlagda på entreprenad (190 platser) samt boenden med ramavtal (134 platser). Det
finns egna och privata utförare som verkställer Bostad med särskild service enligt LSS och
enligt SoL. Även familjerådgivningen är utlagd på entreprenad.
2.2 Övergripande processer

Socialförvaltningens kärnuppdrag ryms inom processerna:
- Bedriva hälso- och sjukvård
- Bedriva omsorgsverksamhet
- Stödja förutsättningar för ett självständigt liv
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2.3 Nulägesbeskrivning

Pandemin har påverkat vårt samhälle. Bland annat genom social distansering, ekonomis
osäkerhet, begränsade möjligheter att resa, rädsla för att bli sjuk och ökad risk för våld i
nära relationer. Det har också påverkat hur omvärlden ser på kvaliteten inom vård och
omsorgen och behovet av kompetens.
I tid med tuffa ekonomiska utmaningar ökas fokus på vård och omsorg och en ökning i
riktade statsbidrag och stimulansmedel skapar både möjligheter och svårigheter. Vi behöver
möta framtidens utmaningar med öppenhet och förändringsvilja.
2.3.1 Områden med nationell styrning

Socialtjänsten har att förhålla sig till den styrning som sker på nationell nivå både när det
gäller förändringar i lagstiftning, handlingsplaner eller andra prioriterade överenskommelser
så som t ex psykisk hälsa och god och nära vård vilka skall ske i nära samverkan med hälsooch sjukvården. Den nationella styrningen är ett stöd i vilka områden som måste
prioriteras.
Socialtjänstlagen
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag om förändringar för en mer tydlig
socialtjänstlag och förändringar som kan bidra till en kunskapsbaserad socialtjänst med god
kvalitet.
Syftet med förändringsförslagen är att skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst.
Utredningens större förslag handlar om:


Ökat fokus på förebyggande arbete och en lätt tillgänglig socialtjänst



En mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling



Planering av insatser till enskilda – särskilt tidiga och förebyggande



En kunskapsbaserad socialtjänst och ny lag om socialtjänstdataregister



Möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning



Förtydligat barnrättsperspektiv

Utredningens slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag skickades på
remiss med sista svarsdag 1 februari 2021, Region Gotland ombads inte svara. I flertalet av
de remissvar som inkommit till regeringen belyses att utredningens förslag till viss del ses
som kostnadsdrivande. Ett direktiv för utredningen har varit att förslagen ska höja
kvaliteten utan att leda till ökade kostnader. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas
kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Detta har i utredningen inte bedömts vara
möjligt för att på ett ändamålsenligt sätt fullgöra vissa centrala delar av direktivet som berör
en hållbar socialtjänst. Till exempel bedöms förslagen som avser en övergripande planering
och en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst medföra kostnadsökningar initialt för
att på lång sikt bli självfinansierande. Utredningen överlämnar till regeringen att besluta om
resurserna.
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. I utredningen
framkommer att det är angeläget att kommuner får tid på sig att se över rutiner och ställa
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om verksamheten samt att Socialstyrelsen behöver tid för att utarbeta nya allmänna råd och
föreskrifter för att stödja kommunerna i denna omställning. Författningarna bör därför,
enligt utredningen, träda i kraft 1 januari 2023.
LSS- lagstiftningen
I januari 2019 presenterades LSS-utredningens förslag till förändringar. I utredningen
föreslå regeringen tre nya LSS-insatser:
- Personlig service och boendestöd
- Personligt stöd till barn
- Förebyggande pedagogiskt stöd.
Januariavtalet har påverkat detta förslag och förslaget till LSS-lagstiftningen är ute på remiss
till och med den 12 november 2020.
LSS- utredning - Översyn av insatser en-ligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)
I januari 2019 presenterades LSS-utredningen - Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) förslag till förändringar. Januariavtalet har påverkat detta
förslag och förslaget till LSS-lagstiftningen har varit ute på remiss till och med den 12
november 2020. Utredningen föreslår att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans
medan kommunerna ska vara huvudman för de nya LSS-insatser som föreslås. Utredningen
föreslår att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år och att
ledsagarservice ska bli en del av den föreslagna nya insatsen personlig service och
boendestöd.
Utredningen förslag om tre nya LSS-insatser:
Personlig service och boendestöd
Insatsen ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.
Insatsen innebär ett ändamålsenligt komplement till personlig assistans och bostad med
särskild service och att enskilda med rätt till insatser enligt lagen om särskilt stöd skulle
kunna välja vilken form av boende de önskar. Förslag är att ledsagarservice ska bli en del av
insatsen personlig service och boendestöd. I förslaget finns ingen övre gräns för stödet.
Förebyggande pedagogiskt stöd
Insatsen riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med
behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om
honom eller henne och funktionsnedsättningen.
Personligt stöd till barn
Insatsen syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som
är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.
Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och
de behöver enligt utredningen vara flexibla och kunna ge ett sammanhållet stöd. Om
förslaget genomfors beräknas statens kostnader att komma minska med cirka 600 miljoner
kronor varje år och samtidigt kommer kommunernas kostnader öka med mellan 300
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miljoner och 400 miljoner kronor om året. Den nya lagen om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.
Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläg-gande behov
och tryggare sjukvårdande insatser - SOU 2021:37
Utredningen stärkt assistans har sett över vissa frågor inom personlig assistans enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utredningen föreslår att staten ska ha
hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Syftet med förslaget om statligt huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila
förutsättningar för insatser av god kvalitet enligt utredaren. Utredningen föreslår att en
egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan,
plane-ring, instruktioner och uppföljning. Utredningen har analyserat och gett förslag på
hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och gjort en
översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan
smalnas av.
Utredningen ska presentera lagförslag för regeringen senast under våren 2022 och
regeringen ska återkomma med lagförslag till riksdagen så att de kan börja gälla före den
pågående mandatperiodens slut. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2023.
2.3.2 Demografisk utveckling på Gotland

I framtidsprognos från SCB förväntas Sverige 2024 ha en befolkning på 10.7 miljoner. De
två största anledningar är en äldre befolkning och större invandring. Detta innebär att
socialtjänstens välfärdstjänster behöver utökas och förändras. Gotland passerade, år 2021,
61000 invånare och förväntas ha fortsatt ökning.
Samtidigt som vi står inför samma utmaningar som andra regioner och kommuner i
Sverige, med en ökad äldre befolkning, ser vi en ökad yngre befolkning och minskad
befolkning i arbetsförålder samt svårigheter att rekrytera personal med önskad kompentens.
Vi ser även fler äldre personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag behöver ständigt
förändras för att möta kundernas behov. Utvecklandet av nya arbetsmetoder för att kunna
tillmötesgå kommande efterfrågan på välfärdstjänster är nödvändigt.
2.3.3 Prioriterade fokusområden

God och nära vård
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet behövs en
omställning av hälso- och sjukvårdssystemet.
En målbild och en färdplan för omställningen till god och nära vård har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och beslutats i
respektive nämnder och regionfullmäktige.
Rubriken för målbilden och färdplanen syftar till skapa delaktighet och ägande även utanför
det vi normalt kallar hälso- och sjukvård.
Hälsa genom hela livet – egen kraft och förmåga – goda vanor i vardagen – stöd för att främja hälsa –
samordnade insatser nära mig – Mitt liv.
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Färdplanen sträcker sig fram till 2027 med aktiviteter för de kommande åren. Genom vårt
socialnämndensbeslut har vi förpliktat oss att arbeta och bidra till omställningen av
hälsosjukvårdssytemet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt utbildning- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en målbild som syftar till att medborgaren på Gotland ska må så bra
som möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”. För att konkretisera de övergripande större
förflyttningarna som behöver göras har även en gemensam färdplan tagits fram. Färdplanen är inte tänkt
att ge en komplett bild utan fokuserar på de övergripande och större förflyttningarna. Målbilden är
utformad för att visa riktningen och möjliggöra att även andra utvecklingsarbeten utanför färdplanen kan
driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet. Berörda nämnder/styrelse har ställt sig bakom
målbilden och färdplanen samt beslutat att både verka för en omställning i linje med målbilden inom sina
verksamhetsområden samt att genomföra aktiviteterna i färdplanen. I juni 2021 fastställdes de av
Regionfullmäktige, perspektivet är till 2027. Förvaltningen ska under 2022:


I samarbete med de andra förvaltningarna genomföra aktiviteterna i den beslutade
färdplanen ”Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård” bl a ska en regiongemensam primärvårdsplan
tas fram.



I samverkan med de andra förvaltningarna fortsätta utveckla färdplanen i linje med
målbilden.

Beakta den gemensamma målsättningen inom ramen för genomförandet av andra aktiviteter i
verksamhetsplanen.
Våld i nära relationer
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Flera
anmälningar handlar om våld i nära relationer. Det finns inte en övergripande struktur och
tillräckliga resurser som kan möta behovet och arbeta i enlighet med lagstiftningen. I
spåren av pandemin befaras att våldsutsattheten ökar.
Förvaltningen behöver utöka och utveckla verksamheten för att bättre kunna möta upp det
behov som finns kring våld i nära relationer och leva upp till lagstiftningen. För detta har
budgetberedningen gett ett tillskott på 2,6 mkr.
Pandemin – lärande och strategier
Pandemin har påverkat vårt samhälle. Bland annat genom social distansering,
ekonomiskosäkerhet, begränsade möjligheter att resa, rädsla för att bli sjuk och ökad risk
för våld i nära relationer. Det har också påverkat hur omvärlden och våra brukare ser på
kvaliteten inom vård och omsorgen och behovet av kompetens. Under pandemin finns risk
för att förebyggande arbete och tidiga insatser trängs undan. En del anpassningar är inte
heller långsiktigt hållbara vilket gör att kvaliteten kan påverkas negativt.
Pandemin har gett oss erfarenheter i mötet med framtidens socialtjänst och skapa
förutsättningar för lärande. Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som
finns hos medarbetare, brukare och patienter av kommunala välfärdstjänster blir viktig i
denna lärandeprocess och har stor potential för att ge en ökad träffsäkerhet på individ-nivå,
för utveckling av verksamheter och högre grad av måluppfyllelse. I grunden för detta ligger
en organisation som är villig att lära och förändras.
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Det finns en osäkerhet hur vaccinet fungerar på sikt och hur det fungerar mot muterande
virus. Nya sätt att träffas via videomöten istället för fysiska träffar ger möjlighet till fler
möten mellan anhöriga och brukare. Det är ju enklare att koppla upp sig på ett videomöte
än att resa fysiskt. Videomöten ger också minskad belastning på personalen och mindre risk
för smittspridning.
Sociala bostäder samt social- medicinska förturer till bostäder
Vår utmaning är att tillgodose behov av bostäder till personer som inte kan få bostäder via
vanliga bostadsmarknaden.
Utifrån socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till sär-skilda
grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp
och det stöd som de behöver.
Inom region Gotland ökar behovet av bostäder för personer som blivit av med sin bostad
eller riskerar att bli hemlösa. För att möta behovet använder socialförvaltningen placering
på härbärget, sociala kontrakt och i undantagsfall akuta boendelösningar, till exempel
vandrarhem eller hotellrum. Detta för att personer som blivit vräkta från sin bostad inte
ska bli stå utan tak över huvudet.
Socialförvaltningen har även under senare år tagit över ansvaret för den social-medicinska
förturskön som tidigare hanterades av Gotlandshem. Det kan konstateras att den socialmedicinska förturskön blir allt längre då behovet av bostäder inte kan tillgodoses.
Väntetiden i kön ökar och närmar sig nu ett år.
De senaste åren har behovet av sociala bostäder ökat och frågan är hur långt
socialförvaltningens ansvar sträcker sig. SKR har lyft frågan om det utökade ansvar som
hamnat på socialtjänsten med avseende på vem som ska ha ansvaret och finansiering. Om
förvaltningen ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar och/eller inhyrning
av bostäder.
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Säkra kompetensförsörjningen då medarbetarna har relativt hög genomsnittsålder, brist på
flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av medarbetare ökar i och med ökat antal äldre
brukare. Medarbetare som har rätt kompetens.
Socialförvaltningen har idag cirka 1 700 anställda och en åldersstruktur med medelålder på
48 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med rätt kompetens.
Förvaltningen behöver därför avsätta medel för ersättning till medarbetare som går
specialistutbildning eller som ingår i kompetensutvecklingsinsatser inom framtagna
kompetensstegar. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov av att
attrahera och rekrytera personal och ge dem rätt introduktion och kompetensutveckling.
Kompetensförsörjning kommer att vara den strategiskt viktigaste frågan de kommande
åren. Det är idag brist på bland annat socionomer, sjuksköterskor samt
omvårdnadspersonal med gymnasial utbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan
lägger därför fokus på bland annat insatser för att höja kompetensnivån hos
omvårdnadspersonalen. Bristen på socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av
tjänster, och ett ökat behov av kvalificerat administrativt stöd. Med personalbrist står
förvaltningen inför problem med att kunna utföra en rättssäker verksamhet vilket riskerar
att drabba brukaren.
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Förvaltningen behöver arbeta med olika proaktiva åtgärder för att tidigt knyta kompetens
till verksamhetsområden med bristyrken. Åtgärderna, i form av bland annat
studentmedarbetare, traineeprogram, digitala introduktioner, praktikplatser och
utbildningsinsatser för anställda medarbetare, kommer initialt att leda till ökade kostnader
men kommer på sikt att minska beroendet av hyrpersonal och säkra kvaliteten i utförandet
av uppdraget.
2.3.4 Organisation och styrning av verksamhet

Brukare och medarbetares delaktighet i utvecklingsarbetet
Medskapande i utvecklingsarbete är en viktig grund i att ta fram målriktad information och
tjänster. Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare
av kommunala välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjukvården är en aktuell fråga.
Det finns stor potential för ökad träffsäkerhet på individnivå, för utveckling av
verksamheter och högre grad av måluppfyllelse. Att lyfta och synliggöra medarbetarnas
förslag till utveckling bidrar till att skapa förtroende i organisationen och förbättra de
arbetssätt som verksamheten ser behov av.
Organisationskultur
Struktur och kultur två sidor på samma mynt och kopplas samman genom ett ömsesidigt
beroende. Därigenom kan kulturen påverka förändringar i strukturen och tvärtom.
Organisationer som aktivt arbetar med både struktur och kultur får därför större möjlighet
att skapa en balans i sitt förändringsarbete. Socialförvaltningen är i stark förändring.
Omvärldens digitalisering, pandemi och demografiska utveckling är tre exempel på hur
yttre faktorer tvingar socialförvaltningen att driva förändringsarbeten som påverkar
strukturer, organisation och processer. I sådana förändringsarbeten måste kulturen ges
möjlighet att belysas och utvecklas. Förvaltningen sätter därför stor vikt vid att arbeta med
organisationskulturen och förändringsledning kopplat till pågående och kommande
förändringsarbeten.
Kunskapsbaserad vård och omsorg
Den som behöver socialtjänstens insatser skall erbjudas hjälp som bygger på bästa
tillgängliga kunskap. För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker
socialtjänst behöver förvaltningen öka användandet av evidensbaserade metoder och
systematiska arbetssätt.
Processorienterat arbetssätt
En processorienterad organisation har större förutsättningar att möta de ökade och
förändrade kraven på socialtjänsten. Det ger möjlighet att se hela arbetsflöden och också i
förlängningen förbättra dessa för att skapa effektiva processer. Det ger förutsättningar att
se hela arbetsflöden över organisatoriska gränser och hur olika delar påverkar varandra och
bidrar till helheten se hur förbättringar kan göras så att processen blir så effektiv som
möjligt.
Tydliga prioriteringar
Som ledare i framtidens socialtjänst kommer man att behöva kunna göra tydliga
prioriteringar för att klara utmaningarna framåt. Det kommer att krävas mod att kunna
fatta svåra beslut och att våga lämna gamla invanda arbetssätt i takt med införande av nya.
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3 Mål, aktiviteter och program
3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter
3.1.1 Social hållbarhet

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål - Aktiviteter
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
För socialförvaltningen innebär målet att ge gotländska ungdomar rätt förutsättningar att fullfölja gymnasiet genom
att ge stöd och hjälp till ungdomar som är i behov av det. God hälsa förbättrar chanserna till att fullfölja skolan och
utbildning är en god grund för att leva ett mer hållbart och hälsosamt liv. God hälsa och ett liv fritt från våld och
kränkande särbehandling förbättrar förutsättningarna för ett gott liv där individen kan utvecklas.
Fortsätta arbetet med former för att främja skolnärvaro i
samverkan med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Avdelningschefer

Beskrivning:
Arbetet med att främja skolnärvaro följs upp genom samverkansforum för barn och unga.
Utveckla SIP som arbetsmodell

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Verksamheten har ökat kunskapen om och användandet av SIP
Möjliggöra för vuxna att fullfölja gymnasiet inom ramen
för försörjningsstöd

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Att personer med försörjningsstöd erbjuds stöd för att kunna fullfölja gymnasiet.
Följs upp i samverkansforumet för socialhållbarhet
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02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
För socialförvaltningen är god och jämlik hälsa lika med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Målet
kopplar också tydligt ihop med den färdplan som är framtagen för att fortsätta arbetet med
omställningen mot en god och nära vård.
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras i Avdelningschefer
syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå
god hälsa för individen
Beskrivning:
Mätbart mål: Synliggöra avdelningarnas arbete med fysisk aktivitet till medborgare/brukare/klienter/patienter.
Förankra målbilden och färdplanen för God och nära vård
inom hela förvaltningen

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Alla ledningsgrupper och APT har fått information om målbild och färdplan.
Aktiviteter i linje med färdplanen för God och nära vård
genomförs

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Alla avdelningar och enheter har tagit fram/identifierat aktiviteter till gemensam aktivitetslista och
genomför aktiviteter i linje med färdplanen.
Utveckla strukturen för samverkan mellan förvaltningarna
för första linje och barn och unga ålder 0-21 år

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Struktur för samverkan finns beskriven.
Utreda möjlighet till lågtröskelboende

Avdelningschef Kvalitet och utveckling

Beskrivning:
Mätbart mål: Utredning är genomförd.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
För socialförvaltningen innebär målet att ha en uppdaterad kris- och katastrofberedskap. Det handlar också om att
öka de grundläggande kunskaperna i förvaltningen och utveckla vår beredskap genom erfarenheter från pandemin.
Avdelningarna inventerar befintliga rutiner och riktlinjer
för samhällsstörningar och vid behov uppdatera och ta
fram nya rutiner och riktlinjer

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Alla avdelningar har inventerat och uppdaterat befintliga rutiner och riktlinjer.
Förvaltningsledningen genomför övning utifrån
reviderat/nytt underlag för extraordinärhändelse.

Förvaltningschef

Beskrivning:
Mätbart mål: Övning genomfört
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Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Prioriterade aktiviteter har genomförts.

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Ekonomisk hållbarhet
Mål - Aktiviteter
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Ingen prioriterad aktivitet till detta mål då det inte anses utgöra en viktig förflyttning för förvaltningen. Förvaltningen
ser att det finns aktiviteter kring att se över arbetsuppgifter som kan matcha personer som idag har svårigheter att ta
sig in på arbetsmarknaden. Genom att vara en aktivsamarbetspart förväntas förvaltningen att kunna bidra till
måluppfyllelse.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Ingen prioriterad aktivitet till detta mål då det inte anses utgöra en viktig förflyttning för förvaltningen. Förvaltningen
har inarbetade strukturer för att kommunikation och uppföljning av de företag som är aktiva inom socialnämnden
kärnuppdrag. Genom att håll i befintlig struktur och anpassa efter uppkomna behov förväntas förvaltningen att kunna
bidra till måluppfyllelse.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Ingen prioriterad aktivitet till detta mål då det inte anses utgöra en viktig förflyttning för förvaltningen. Förvaltningen
tar årligen fram nya prognoser för planeringen av nya boende för socialförvaltningens grupper. Genom att vara en
aktivsamarbetspart förväntas förvaltningen att kunna bidra till måluppfyllelse.

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Ekologisk hållbarhet
Mål - Aktiviteter
07. Gotlands klimatavtryck minskar
För socialförvaltningen innebär målet att fortsatt arbeta med miljöfrågor genom att bidrar till minskad användning av
engångsartiklar, hållbara transporter och miljömedvetna val i vardagen.
Att fortsätta arbeta mot ett mer digitalt arbetssätt, som leder till fortsatt minskat resande ser förvaltningen också som
ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp.
Genomföra prioriterade aktiviteter utifrån miljöplanen

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Prioriterade aktiviteter har genomförts
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Ingen prioriterad aktivitet till detta mål då det inte anses utgöra en viktig förflyttning för förvaltningen. Initiativ på
avdelnings och enhetsnivå kan bidra till måluppfyllelse
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Ingen prioriterad aktivitet till detta mål då det inte anses utgöra en viktig förflyttning för förvaltningen. Initiativ på
avdelnings och enhetsnivå kan bidra till måluppfyllelse.

3.1.4 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Kvalitet
Mål - Aktiviteter
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
För socialförvaltningen innebär målet fortsatt arbete med tillgänglighet, bemötande och information.
Skapa en tydligare väg in till information på Gotland.se
och för gruppen 65+

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Information är samlad och tydliggjord
Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva
kommunikationsvägar utifrån brukares behov

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Avdelning har arbetat med att tillgängliggöra information eller utveckla nya kommunikationsvägar.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
För socialförvaltningen innebär detta att i ökad omfattning involvera och föra dialog med brukare, klienter, patienter
och anhöriga både rörande den enskildes vård och omsorg, och i den löpande verksamhetsutvecklingen.
Bedömning av medskapande och brukaredelaktighet ska
beskrivas i förändrings- och utvecklingsförslag.

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Bedömning medskapande och brukardelaktighet görs vid alla förbättrings- och utvecklingsarbete.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
För socialförvaltningen innebär hög kvalitet att vi följer socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Att varje aktör
inom nämndens ansvarsområde ser sin roll i kvalitetsarbetet och att detta säkras genom tydliga uppdrag och
uppföljning av verksamheten och den vård och omsorgs som ges den enskilde. För att erbjuda tjänster av hög kvalitet
behövs ett pågående förbättringsarbete, en öppenhet för nya möjligheter och en stor vilja att förändra.
Bygga upp en sammanhållen struktur för Våld i nära
relationer relaterade frågor inom förvaltningen

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Förvaltningsgemensamma mål är satta och en gemensam struktur i organisation och arbetssätt är
framtagen.
Fortsatt användning av digitala möten, där digitalt skapar
effektivare möten och bidrar till ökad tillgänglighet

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Digitala möten används aktivt i förvaltningen. Följs upp i förvaltningens och avdelningarnas
ledningsgrupper
Säkerställa och utveckla förvaltningens
personuppgiftsbehandling

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Förvaltningen fortsätter att arbeta enligt handlingsplanen för GDPR och Brottsdatalagen som är godkänd
av socialnämnden.

3.1.5 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
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Medarbetare
Mål - Aktiviteter
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
För socialförvaltningen innebär målet att fortsätta arbeta med vårt gemensamma organisationskulturarbete på ett
tydligt och systematiskt sätt. Detta arbete bedrivs bland annat inom ramen för den förändringsresa som pågår inom
förvaltningen där arbetet fokuserar på intern samverkan, arbetssätt, organisation och kommunikation. Aktiviteterna
utgår även från kompetensförsörjningsplanen.
Ta tillvara förbättrings- och utvecklingsarbete från
medarbetaren

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Avdelningar har fått in förbättrings- och eller utvecklingsförslag från medarbetare via arbetsplatsträffar
eller e-tjänsten.
Tydliggöra struktur för hantering av förbättrings- och eller utvecklingsförslag från medarbetare och säkra återkoppling
till medarbetaren.
Samtliga chefer ska gå utbildning i tillitsbaserad kultur och Avdelningschefer
tillitsbaserat ledarskap
Beskrivning:
Mätbart mål:
Minst 75% av alla chefer inom SOF ska ha gått utbildningen
Samtliga ledningsgrupper ska ta fram en aktivitetsplan i
arbetet med tillitsbaserad kultur

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål: Aktivitetsplaner för en tillitsbaserad kultur har tagits fram och samverkats.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
För socialförvaltningen innebär målet att arbeta med arbetsmiljöfrågor, effektivisera bemanning och ha rätt
kompetens på rätt plats, samt att bemöta både befintliga och framtida medarbetare med respekt och tillit ökar
attraktionskraften. Hur bemannar vi bäst? Genom strategiskt hållbar bemanning får vi syn på var vi utnyttjar
resurserna bäst, och i förlängningen kan det leda till ett minskat beroende av tillfällig personal.
Öka sysselsättningsgrader

Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskriv insatser/åtgärder för att öka sysselsättningsgraderna.
Avser strategin 1.8 Låt fler jobba mer
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: Kvinnor 93%, män 95,5%
2022: Kvinnor 94%, män 95,5%
2023: Kvinnor 95,5%, män 95,5%
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Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskrivning av insatser och åtgärder för att öka andelen grundutbildade medarbetare i omvårdnad.
Avser strategi 1.2 Använd kompetens rätt
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: 70%
2022: 72%
2023: 75%
Öka andelen arbetande efter 65 år

Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskrivning av insatser och åtgärder för att öka andelen arbetande efter 65 år.
Avser strategi 1.4 Förläng arbetslivet
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: 3,0%
2022: 3,3%
2023: 3,6%
Minska personalomsättningen bland enhetschefer

Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskrivning av insatser och åtgärder för att minska personalomsättningen bland enhets-chefer
Avser strategi 1.4 Förläng arbetslivet
Mätbart mål på förvaltningsnivå
2021:
2022:
2023:
Öka andelen medarbetare som kan rekommendera SOF
som arbetsgivare

Avdelningschefer

Beskrivning:
Insatser och åtgärder för att öka andelen medarbetare som kan rekommendera SOF som arbetsgivare. Mäts som
eNPS i medarbetarenkäten.
Avser strategi 1.5 Marknadsför jobben
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: - 10
2022: -8
2023: -6
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Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskrivning av insatser och åtgärder för att minska antalet stora chefsområden med fler än 30 medarbetare.
Avser strategi 1.6 Skapa engagemang
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: färre än 9 stora chefsområden
2022: färre än 6 stora chefsområden
2023: färre än 3 stora chefsområden
Öka lönespridningen inom respektive yrkesgrupp

Avdelningschefer

Beskrivning:
Beskrivning av insatser och åtgärder för att öka lönespridningen inom respektive yrkesgrupp. Avser lönespridningen
efter genomförd löneöversyn och jämförs med föregående års spridning.
Avser strategi 1.7 Underlätta lönekarriär
Mätbart mål per yrkesgrupp:
2021: +2%
2022: +2%
2023: +2%
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
För socialförvaltningen handlar arbetsmiljöarbete ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Förvaltningen behöver fokusera
på friskfaktorer, sådant som får medarbetare att trivas och må bra, såväl hemma som på arbetet och som stimulerar
till trivsel, utveckling och prestation.
Avdelningarna arbetar med aktiviteter för att minska
andelen konflikter på arbetsplatsen som påverkar arbetet
negativt

Avdelningschefer

Beskrivning:
Mätbart mål på förvaltningsnivå:
2021: 52%
2022: 60%
2023: 68%
Avdelningar tar fram hälsofrämjande aktiviteter för att öka Avdelningschefer
frisknärvaron
Beskrivning:
Frisknärvaron mäts i beslutsstödsystemet. Tendensen ska vara att sjukfrånvaron minskar och frisknärvaron ökar vid
jämförelse med föregående år.
Mätbart mål på förvaltningsnivå (ack sjuktal i december):
2021: lägre än i dec 2020
2022: lägre än i dec 2021
2023: lägre än i dec 2022
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3.1.6 Ekonomi

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

19

Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2022

4 Medarbetare
Framtidens kompetensförsörjning
Se och använd kompetensen rätt (SAK)
Se och använd kompetensen rätt innebär att vissa arbetsuppgifter som idag utförs av en
viss kom-petens i framtiden skulle kunna utföras av en annan kompetens, dvs att
systematiskt växla arbetsuppgifter till rätt kompetensnivåer och uppgiftsflöden.
Förändringar i kompe-tensbehov är en naturlig konsekvens av förändringar i processer och
arbetssätt. Att ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter är viktigt. Det kan innebära både
formell kompetens såväl som kompetens man tillgodogjort sig i sitt arbete genom
arbetslivserfarenhet.
Hållbar bemanning
Alla verksamheter behöver ha bemanning som skapar trygghet och stabilitet i
verksamheten och som tål vissa påfrestningar. Bemanningen ska också möjliggöra god
kvalitet i uppdragets utförande samt ligga inom budget. En stabil bemanning är också en
grund för en god arbetsmiljö. För stor andel tillfällig personal är ofta ett symtom på att det
finns en obalans mellan verksamhetens uppdrag och dess ordinarie resurser. Inom vissa
områden används också hyrpersonal.
Hållbar arbetstid
Forskningen är enig om att arbetstiden påverkar människors välmående. Arbetstiden bör
vara sammansatt och förläggas så att långa arbetspass undviks och att medarbetares schema
möjliggör regelbunden återhämtning i tillräcklig omfattning.
Personalomsättning
Personalomsättning kan vara både bra och mindre bra. Oavsett vilket ställer den krav på att
verksamheterna är förberedda på att både lämna ifrån sig medarbetare så väl som ta emot
nya. Det är därför viktigt med en god arbetsmiljö och gott bemötande från alla i verksamheten likväl som goda rutiner för bland annat avgångssamtal och introduktions-program.
Tydliga uppdrag för medarbetare är A och O.
Hållbara chefsuppdrag
Chefer ska genom gott ledarskap leda verksamhetens och medarbetarnas arbete mot uppsatta mål. Cheferna ska också väldigt ofta vara organisationens företrädare gentemot andra
aktörer, brukare och anhöriga. För att klara uppdraget som chef krävs att arbetsgi-varen ger
chefen ett uppdrag som är tydligt och möjligt att utföra med tilldelade resurser. Således
måste uppdragets krav kunna balanseras mot befogenheter och förutsättningar. Chefers
möjligheter att genom ett gott ledarskap utföra sitt uppdrag får ofta direkt påver-kan på
verksamhetens arbetsmiljö och ekonomi. Hållbara chefsuppdrag är en viktig förut-sättning
för organisationens framgång.
Framtidens arbetsplats och kultur
Alla verksamheter har på ett eller annat sätt påverkats under pandemin. Konsekvensen har i
många fall blivit att arbetssätt, rutiner och processer belysts och uppvisat nya alternativ till
hur arbetet skulle kunna fortsätta bedrivas framåt. Oaktat pandemins påverkan behöver
förvaltningen fortsätta sitt arbete med att utveckla framtidens insatser tillsina brukare och
forma framtidens arbetsplatser för sina medarbetare. Organisatoriska värderingar kommer
prägla attityder och beteenden i det arbetet.
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5 Budget
Socialnämndens budgetfördelning framgår nedan, per verksamhetsområde, per avdelning
och per övergripande konto.

Verks
11
14
51
52
53
54
55
59
61
62

Budget per verksamhet, tkr
Budget 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet
2 273
Nämndadministration
1 450
Gemensamt socialförvaltningen
35 726
Vård och omsorg enl SoL
906 483
Insatser enligt LSS
261 644
Individ- och familjeomsorg
271 705
Handläggning
27 659
Bostadspolitiska frågor
9 648
Flyktingmottagning
0
Arbetsmarknadsåtgärder
1 445
Totalt socialförvaltningen
1 518 033

Org
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008

Budget per organisation, tkr
Socialförvaltningen, gemensamt
Myndighetsavdelning
Särskilt boende
Hemtjänst
Omsorg om personer m funktionsnedsättn
Hemsjukvård
Individ- och familjeomsorg
Kvalitet- och utvecklingsavdelning

52010

52

Budget 2021
2 267
1 443
35 780
865 978
258 821
266 857
25 889
9 481
0
1 945

1 468 460

Budget 2022 Budget 2021

HR-avdelning

27 025
1 043 872
41 635
35 470
16 415
62 024
273 135
10 416
8 041

27 076
1 010 714
37 999
34 277
16 090
60 109
268 279
9 890
4 026

Totalt socialförvaltningen

1 518 033

1 468 460

Budget per konto, tkr
Budget 2022
Budget 2021
INTÄKTER
-787 773
818 919
KOSTNADER
2 305 806
2 287 379
4 Kostnader/Utgifter
1 219 472
1 217 321
5 Kostnader för arbetskraft
885 772
875 560
6 Övriga verksamhetskostnad
126 221
125 565
7 Övriga verksamhetskostnad
74 533
68 535
8 Övriga intäkter och kostnader
-193
398
Budgetram
1 518 033
1 468 460
Av intäkter och kostnader avser cirka 670 mnkr interna poster
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6 Process och uppföljning av verksamhetsplanen
Uppföljning av måluppfyllelsen av aktiviteterna i verksamhetsplanen görs regelbundet
under året utifrån den så kallade PSDA- cirkeln.
Rapportering av måluppfyllelse delår 1 till socialnämnden och delår 2 till socialnämnden
och regionfullmäktige.
I september/oktober genomförs en dialog med förvaltningsledning och socialnämnden där
viktiga områden lyfts utifrån måluppfyllelse, den förflyttning förvaltning gjort och behöver
göra samt en omvärldsbevakning.
Beslut om ny verksamhetsplan tas av socialnämnden i december.
Uppföljningen dokumenteras i delårsrapporter och bokslut.
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7 Bilagor
7.1 Övergripande förändringar och trender

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram ett underlag för analys ”Vägval för
framtiden 4”. I det beskrivs övergripande områden samt trender som påverkar kommunerna.
Områden
Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och
värderingar – där förändringar av dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De
är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i
olika delar av Sverige.
Globalisering
Med globalisering menas att stater och samhällen över hela världen knyts samman i
ömsesidiga beroendeförhållanden. Den bygger på öppenhet och frihet avseende handel,
investeringar och kapital samt av information och teknologi. Globaliseringen är en följd av
politiska beslut och en konsekvens av minskade kommunikations- och transaktionskostnader genom ny teknik. Globaliseringen har två sidor. Globalisering och frihandel har gett
världen en ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Genom globaliseringen sprids
kunskap, kultur och teknik som kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt finns det
många som framhåller att globaliseringen också förflyttar makt från nationer till
marknaden, att den skapar inkomst- och förmögenhetsklyftor inom länder samt har negativ
inverkan på klimat och miljö.
Den ökade nationalismen och politisk populism som syns på olika håll, tillsammans med
spänningar mellan aspirerande stormakter kan innebära att globaliseringen bromsas upp.
Demografi
Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen.
Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg
varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket
kräver att samhällsplanering och finansiering hänger med. Den tydligaste demografiska
trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre
befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på
välfärdssystemen och på kompetensförsörjningen. Sverige står också inför stora
demografiska påfrestningar, men läget är bättre här än i många andra EU-länder. Det föds
förhållandevis många barn per kvinna i Sverige och den stora flyktinginvandringen under
2010-talet har föryngrat befolkningen.
Att flyktinginvandringen ska minska pressen på välfärdssystemen förutsätter dock att
nyanlända kommer i arbete och kan bidra till samhällets välstånd.
Migrationsfrågan skapar oenighet såväl inom som mellan länder och har i en del länder
förändrat det politiska landskapet. När styrkeförhållanden mellan nationalstat och
globalisering, mellan slutenhet och öppenhet, står i fokus är det ofta migrationen som står i
centrum för debatten. De viktigaste orsakerna till att människor flyr från sitt land är
klimatförändringar, krig, korruption samt stora ekonomiska skillnader mellan länder. I
dagsläget finns det inget som tyder på att antalet flyktingar i världen kommer att minska,
vilket kommer att påverka demografin i många länder.
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Klimatförändringar
Koldioxidutsläpp leder till snabbare global uppvärmning, vilket nationer och människor
över hela världen måste förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda länder eller platser är
svåra att fullt ut överblicka. För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning
av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya
sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att
länder, företag och individer behöver förändra beteenden och vanor när det gäller
transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning.
Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men
också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag och länder med kunskap
och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla
miljöteknik och miljökompetens som begränsar klimatförändringarna. Men ny teknik
kommer inte ensamt att lösa klimatkrisen. Människors livsstilar och konsumtionsmönster
kommer också att ha stor betydelse för hur väl vi lyckas.
Teknik
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och nano-teknik har vi
alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i
omvandlingen och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl
arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad olika sätt liksom kraven
på utbildningssektorns förmåga att utbilda rätt kompetenser för morgondagens
arbetsmarknad.
Ny teknik bidrar inte bara till ett ökat välstånd utan förändrar också vårt sätt att leva och
hur vi uppfattar vår omvärld, vilket tydliggörs av den ökade användningen av digitala
tjänster. Stora förhoppningar ställs på att teknik i olika former ska bidra till lösningar för att
hantera samhällsutmaningar som exempelvis en åldrande befolkning och klimatkris.
Samtidigt kan ny teknik missbrukas och medföra nya risker och problem. Frågor om
ansvarsfull teknikutveckling, säkerhet och etik blir allt viktigare.
Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur tekniken
påverkar människors beteenden. Ofta ser vi inte konsekvenserna förrän tekniken funnits en
tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som
annan kunskap blir föråldrad.
Tekniska framsteg har ofta omvälvande samhällseffekter. Den lyfter folk från fattigdom
och ökar välståndet för många, men förändrar också styrkeförhållanden mellan olika länder,
branscher och företag. Enskilda personer och platser som inte lyckas anpassa sig och
förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen kan drabbas hårt, något som också visat
sig i starka politiska reaktioner i en del länder.
Värderingar
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin tur länders
och platsers kultur och utveckling. Det är människors värderingar som i hög utsträckning
avgör om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, om människor känner tillit till
varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar kreativitet och
entreprenörskap. Människors värderingar påverkas av ny teknik och tillgång till kunskap,
men också av mer utdragna demografiska och institutionella förändringar i samhället eller
av enstaka händelser i historien.
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Förändrade värderingar följer ofta av generationsskiften. Grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och förändras vanligtvis rätt lite, om vi inte ställs inför omvälvande händelser eller om människor som vi står nära och litar på påverkar oss.
Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att i idéer, trender, kunskap
och även desinformation får snabbare spridning och når fler människor än tidigare.
Förändrade värderingar kan därför uppkomma genom att vi blir påverkade av människor
och skeenden utanför våra territoriella och kulturella gränser. Det har till exempel inneburit
att skillnader i värderingar mellan olika individer ur samma generation har ökat och
troligtvis kommer fortsätta att öka.
Trender
Även om vi inte med säkerhet kan förutsäga framtiden finns det mer eller mindre synliga
trender som vi behöver förhålla oss till. Utifrån Vägval för framtiden 4 har vi valt ut 8 av
10 trender som vi tror kommer påverka socialtjänsten tydligast.
Ökat behov av livslångt lärande
Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss och byta
yrke allt oftare under karriären. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras också när
digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som
efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt
lärande växer fram. I vissa fall sker lärande genom förändrade arbetssätt. Ett exempel på
detta är omställningen till en god och nära vård där förmåga att arbeta över traditionella
gränser, nyttja digital teknik, kommunicera och jobba preventivt utgör viktiga delar.
Individers syn på traditionellt förvärvsarbete förändras. Fler söker levnadsmöjligheter där
lönearbete kombineras med andra intressen. Mycket talar för att hybridarbete, en
kombination av distans- och kontorsarbete, blir ny norm för många yrkeskategorier.
Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, inte
minst inom äldreomsorgen, öka.
Anställda kommer att kräva större flexibilitet och organisationerna kommer att behöva det.
Ashley Whillans, professor vid Harvard Business School
Användare driver teknisk utveckling
Till skillnad från tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög grad delaktiga i
omställningen. År 2020 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och
internetanvändandet är över 95 procent hos dem mellan 12-75 år. Pandemin har på flera
sätt inneburit ett digitalt språng där nya grupper har blivit användare av olika typer av
tjänster. Deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara för att skala upp det som fungerar.
Den teknik som förändrar samhället har oftast funnits i några år i andra branscher eller
sammanhang. Sensorn i processindustrin hamnar så småningom i sängen på vårdboendet.
Det är när teknik paras ihop med behov i ett nytt sammanhang som förändringen tar fart
på riktigt.
Förändringarna är så totala att det från perspektivet mänsklig historia, aldrig tidigare funnits
en tid som verkat mer lovande eller varit mer riskabel.
Klaus Schwab, ordförande för World Economic Forum
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Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner
och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Men förutsättningarna och
förmågan att tillhandahålla dessa tjänster varierar hos olika kommuner och regioner.
Samtidigt växer kraven på att kommuner och regioner inte enbart digitaliserar befintliga
processer utan att även nya verksamhetsmodeller utvecklas där individen samlat kan möta
den offentliga förvaltningen. Individen ska inte själv behöva söka upp alla aktörer som är
en del av händelsen.
Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att
effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv.
Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den
yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då delar av
befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed gjort en snabb
förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse för
arbete förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja att helt
eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad.
Växelvisa boendeformer, som tidigare främst varit en möjlighet för friska pensionärer,
möjliggörs för fler yrkesgrupper när arbetsgivare förändrar policys och attityder till
distansarbete. Tidigare fritidsboende har blivit deltidsboende, något som kan påverka
etablerade administrativa gränser, system och lagstiftning.
Ett annat exempel på hur digitalisering påverkar samhällsstrukturer och platsens betydelse
är den växande e-handeln som tillsammans med minskad post-hantering ställer nya krav på
både transporter och paketutlämning samtidigt som de traditionella stadskärnorna töms på
butiker. Utmaningen för kommuner och regioner handlar därför om att förstå och möta
nya förutsättningar, förväntningar och förändrade livsmönster som både driver på och
drivs av digitalisering.
Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter har uppdagats under de senaste
åren och pekar på förändringar i omvärlden och i den offentliga sektorn. Stora brottshärvor
som också kopplas till exempelvis hemtjänst och personlig assistans har ställt krav på både
resurser och kompetens i de kommunala organisationerna och hos rättsväsendet. Fallen har
även fått stort medialt intresse. Flera av dessa fall utgör inte enskilda företeelser eller
misstag utan är en del av en organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg
kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte får den omsorg
som de har rätt till och finansierar annan grov och organiserad brottslighet. I förlängningen
urholkas också medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner.
Den mediala uppmärksamheten kring dessa fall visar också att omvärldens krav på ett
etiskt förhållningssätt har ökat. Frågor kring opartiskhet, objektivitet och värdegrund är
mer i fokus idag då ämbetsmannaidealen återigen betonas.
Ökad polarisering och utsatthet
Många i Sverige har fått det avsevärt bättre ekonomiskt under de senaste 30 åren. En
majoritet är nöjda med sina liv, har tillit till medmänniskor och till samhället i stort. Sverige
hamnar ofta bland de allra främsta i en rad internationella undersökningar kring exempelvis social välfärd, jämställdhet och låg korruption.
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Samtidigt har det skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner;
ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt. Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet,
skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet är stora såväl inom som mellan
kommuner och regioner. Den ökande ojämlikheten och koncentrationen av social utsatthet
till vissa bostadsområden har dessutom skapat samhällsproblem som blivit allt viktigare att
kunna bryta.
En stor andel av de flyktingar som kommit till Sverige, speciellt under 2010-talet, har varit
pojkar/unga män i åldrarna 15-29 år. Det har därför uppstått en övervikt nationellt på
nästan 9 procent av pojkar/unga män jämfört med flickor/unga kvinnor i samma ålder. I
många av de kommuner som har haft en negativ utveckling och där andelen unga män var
stor redan tidigare kan övervikten av pojkar/unga män vara upp mot 20-50 procent. Unga
kvinnor utbildar sig och flyttar oftare från hemorten. En effekt av utvecklingen är att det
håller på att uppstå en ny form av utanförskap. Fler unga män klarar inte av skolan, har
svårt att få arbete och har problem att etablera sig både socialt, ekonomiskt och som
partner.
En annan form av utanförskap är det digitala utanförskapet. När allt fler av samhällets
tjänster och utbud flyttar ut på nätet, riskerar sällan- och icke-användare av digitala tjänster
att hamna utanför. Undersökningar visar att det är en jämförelsevis liten grupp, men att
den är sammankopplad med demografiska och socioekonomiska faktorer såsom inkomst,
utbildning och ålder.
Det lokal och regionala handlingsutrymmet utmanas
Den statliga styrningen är omfattande och fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner
och regioner att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv – svårigheter som ökar när
behoven växer snabbare än resurserna. Genom den ökade detaljstyrningen finns en risk att
resurserna leds fel och effektiviserings-möjligheterna minskar.
Trots en ökad samsyn om problemen med den statliga detaljstyrningen konstateras det i
Statskontorets rapport från 2020 att den fortsätter att öka. Antalet riktade statsbidrag ökade
från 165 stycken år 2019 till 183 under 2020. Under året tillkom dessutom en indirekt
styrning genom närmare 180 nya regerings-uppdrag som påverkar kommuner och regioner,
vilket är cirka 60 procent fler uppdrag än för 2019.
Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar
transaktionskostnaderna i samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet mellan
hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och
uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen.
Den svenska tilliten har minskat något den senaste tid och det verkar som tilliten varierar
allt mer mellan olika grupper i samhället.
Tidigare har det exempelvis inte funnits några stora skillnader mellan män och kvinnor eller
mellan generationer. Ungdomar som grupp har visserligen alltid haft en lägre tillit än
medelålders och äldre, men med åldern har tilliten tidigare ökat till samma nivåer som äldre
generationer haft. Sedan år 2005 har dock tilliten minskat bland unga i åldern 16-29 år och
sedan 2015 har det också skett en minskning i åldern 30-44 år, vilket troligtvis beror på att
det är en generation som vuxit upp med lägre tillitsnivåer som nu börjar bli medelålders.
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Det har också uppstått en liten skillnad mellan mäns och kvinnors tillit där männens tillit
sjunkit något.
Sammantaget verkar graden av tillit och förtroende bli än mer avgörande under kommande
år. Den blir mer villkorad, men blir förmodligen också den tillgång som mer än andra
hjälper eller stjälper organisationers och samhällens fram-gång.
Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
Vår tids utmaningar påverkas av att världen blir allt mer global och mindre för-utsägbar än
tidigare. Flyktingvågen 2015, Covid-19 och klimatkrisen är några exempel. För att hantera
komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet,
krävs nya lösningar och arbetssätt. Den gemensamma nämnaren för utmaningarna är att de
har flera dimensioner, är svåra att definiera och därmed svåra att lösa. Samverkan behöver
ske i organisatoriska mellanrum där ansvarsfrågan inte är självklar.
Samverkan ses av många som en lösning, men erfarenheter visar att samverkan också kan
medföra risk för ökad administration och oklar ansvarsfördelning. Det kan också medföra
negativa konsekvenser för de rådande systemen för redovisning, styrning och uppföljning.
Vem tar ledarrollen och hur ska ansvaret delas när alla både är en del av problemet och
därmed lösningen? Hur och vem utkräver vi ansvar av när ”allas ansvar är delat ansvar”?
Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos näringslivet och
i offentliga organisationer. Enligt flera forskare behöver den traditionella styrningen
kompletteras med systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet mellan samverkande aktörer,
förmågan att se vinsten att jobba tillsammans och mötesplatser för dialog ökar möjligheten
att gemensamt hantera komplexa samhällsutmaningar.
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