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Informationen godkänns.

Sammanfattning

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr med hänsyn tagen till de
förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för 2019
beräknas det budgeterade resultatet till 61 mnkr och för 2020 till 50 mnkr.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2017 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserven uppgår till 100 mnkr år 2018 och 71 mnkr 2019 och 2020.
Avsättning för interna prisökningar och externa avtal har gjorts med 33 mnkr 2019
och 2020. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster
beräknas till 40 mnkr 2018 och 35 mnkr övriga år.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 52 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora
sparbetinget på 170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige
2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2018 till totalt 521,3 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet 240,0 mnkr. 2019 uppgår investeringsbudgeten totalt till
407,9 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 226,5 mnkr.
Ärendebeskrivning

Till ärendet om strategisk plan och budget finns bifogat


Plankalkyl för budgetåren 2018-2020



Resultatplan för åren 2018-2020



Finansieringsplan för åren 2018-2020
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Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Investeringsbudget för 2018 och 2019 samt investeringsplan för åren 20202022.

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för den generella delen av personalkostnadskompensationen,
hyresförändring samt andra interna priser till regionstyrelsesammanträdet den 21
september 2017
Förslag på hur resterande del av personalkostnadskompensationen ska fördelas
utifrån handlingsplan för lönebildning och handlingsplan för jämställda löner tas
fram till regionstyrelsesammanträdet den 21 september 2017.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Bedömning

Av plankalkylen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når
inte upp till nivån som är fastlagd i de finansiella målen.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2017 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserven uppgår till 100 mnkr år 2018 och 71 mnkr 2019 och 2020.
Avsättning för interna prisökningar och externa avtal har gjorts med 33 mnkr 2019
och 2020. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster
beräknas till 40 mnkr 2018 och 35 mnkr övriga år.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 52 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. Besparingarna är en del av det stora
sparbetinget på 170 mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige
2016.
I finansieringsplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är
kända. För att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs
nyupplåning. Hur stor upplåning som krävs är beroende av hur stora
investeringsutgifterna blir.
Investeringsbudgeten uppgår 2018 till totalt 521,3 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet 240,0 mnkr. 2019 uppgår investeringsbudgeten totalt till
407,9 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet 226,5 mnkr.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Plankalkyl 2018-2020 regionstyrelsen 170530

Utgångsläge budgetbeslut i RF november 2016
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
extra bidrag flykting kommun
landsting
extra bidrag flykting landsting
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Resultat innan återställning
av balanskrav
7 Återställning av balanskrav
8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)

Budget
2017*

Kalkyl
2018**

Kalkyl
2019**

Kalkyl
2020**

-4 607

-4 728

-4 860

-5 025

-4 782
284
-109
0
0

-4 796
284
-116
0
-100

-4 784
284
-156
-33
-171

-4 836
284
-165
-66
-242

-235

-245

-245

-245

-4 842

-4 973

-5 105

-5 270

3 710

3 853

3 981

4 116

1 191

1 211

1 235

1 258

625
17
421
4
124

607
17
433
4
150

626
12
444
3
150

646
7
453
2
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

27

61

61

50

61

61

50

-16
11

*enligt RF november 2016
**enligt skatteprognos SKL 170427 justerad finansbudget samt budgetberedningens
förslag till driftbudget

Resultatplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

-4 396

-4 616

-4 728

-4 859

-5 024

-237

-245

-245

-245

-245

-4 633

-4 861

-4 973

-5 104

-5 269

3 Skatteintäkter

3 591

3 739

3 853

3 981

4 116

4 Bidragsinkomster

1 117

1 180

1 211

1 235

1 258

23

7

7

7

7

5 Finansiella kostnader

-16

-27

-37

-58

-62

6 Årets resultat

82

38

61

61

50

-4 835

5 Finansiella intäkter

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade
för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen
omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken Övriga intäkter och kostnader.

nämnderna**

-4 657

-4 829

-4 796

-4 783

kapitalkostnader

352

295

284

284

284

finansförvaltningen

-91

-82

-116

-156

-165

0

0

0

-33

-66

prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
summa

0

0

-100

-171

-242

-4 396

-4 616

-4 728

-4 859

-5 024

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 1-2017 (januari- mars).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2018 uppgår till 4 896 mnkr.

Finansieringsplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

Den löpande verksamheten
Resultat
Avskrivningar
Avsättningar för pensioner

82

38

61

61

50

237

245

245

245

245

57

66

78

116

112

-29

-50

-40

-35

-35

Realisationsförluster

2

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

349

299

344

387

372

90

0

0

0

0

439

299

344

387

372

-616

-643

-521

-408

-469

Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

31

20

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-585,5

-623

-501

-388

-449

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

-10

0

0

0

0

Långfristig upplåning

105

300

150

0

100

Amortering

-13

-5

-5

-5

-5

38

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120

315

165

15

115

Årets kassaflöde

-27

-9

7

14

38

Förutbetalda intäkter

* Enligt Delårsrapport 1-2017 (januari-mars)

-1 168

-4 756 803

-9 950

42 000

-52 257

** Se specifikation

2018 sänks internhyran till följd av ändrad redovisningsprincip för periodiskt underhåll, det medför ramminskning för nämnderna.

* Kompensation sker för externa avtal samt för eventuell förändring av internpriser och internhyra.

Summa inklusive gemensamt

0

3 000

9 000

5 900

Teknisk nämnd/TKF

Gemensamt/finansförvaltningen

-9 000

-52 257

-2 500

41 500

10 035

-950

-4 781 738

Summa nämnder

Regionstyrelse/ RSF

-15 030
-35 000

-1 257 542

-1 504 302

-1 059

Socialnämnd

3 000

6 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-350

-283 482

5 000
-600

-142 210

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-1 127 161

-11 065

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

1 500

-17 701

17 091

7 000

33 000

-4 690

-18 219

-5 230

-7 700

-800

-2 411

-600

0

0

-960

7 500

-174 137

Teknisk nämnd

Byggnadsnämnd

1 500

0
-518

17 000

-23 454

-240 684

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

Regionstyrelse

-2 500 -30 135

-2 500

0 -30 135

-3 000

-20 000

-3 100

-500

-1 800

-1 735

0

0

594

-594

Justerad
budget Justering Besparing ResursfördelIndex- Besparing
RamÖvriga
2017 enligt plan enligt plan ningsmodeller uppräkning*
tillskott förändringar**

Ramberäkning 2018 per nämnd

Regionstyrelsen 170530

7 111
-38 140
-70 000

3 495

-282 691

-1 300 272 -16 357
-1 547 532 -35 000

-89 600

36 000

2 845

7 000

8 500

8 500

3 580 -48 907

24 022

-100 000 -4 892 554 12 080 -40 407

-100 000

1 500
1 500
7 000

1 500

-9 565

7 500

23 342

1 500

-15 607

-138 310

7 500

-167 597

9 000

1 600

Plan
2020

-1 128 440

1 600
9 000

-25 189

Plan
2019

-226 596

Budget
2018

0 -4 841 799

Personalkostnads
kompensation

-11 065
-142 210

-11 065

MHN

5 900

Gemensamt

*Avkastningskrav

-4 756 803

9 000

Teknisk nämnd/TKF

Totalt

10 035

Regionstyrelse/RSF*

0

-4 781 738

HSN

0

-4 781 738

-1 257 542

-1 504 302

SON

Summa

-1 504 302

-283 482

GVN

-4 756 803

5 900

9 000

10 035

-1 257 542

-283 482

-1 127 161

-142 210

-1 127 161

KFN

BUN

-17 701

-17 701

-174 137

-174 137

-240 684

-240 684

BN

-23 454

budget 2017

Justerad

-23 454

0

justeringar

justering

0

Övriga

TN

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

RS

Integrerad
budget 2017

Kapital
kostnads

Bilaga till ramberäkning 2018

Justeringar av budget 2017

Totalt

Gemensamt

Teknisk nämnd/TKF

Regionstyrelse/RSF

Summa

HSN

SON

BUN
GVN

KFN

MHN

BN

TN

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

RS

Indexuppräkning

43 000

7 000

36 000

0

Internhyra

-4 690

-4 690

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

-18 219

-18 219

-5 230

-7 700

-800

-2 411

-600

-960

-518

Externa
avtal

20 091

7 000

36 000

-4 690

-18 219

-5 230

-7 700

-800

-2 411

-600

0

0

-960

-518

0

Summa indexuppräkning

Ramberäkning 2018

Regionstyrelsen 20170530

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2017

-4 781 738

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2017 som påverkar nämnderna:
lokaleffektivisering

10 000

avkastningskrav SF generellt

10 035

Sänkning av periodiskt underhåll under 2017

9 000

buffert för mottagning av asylsökande

-4 100

SUMMA BUDGET 2017 INKL GEMENSAMT

-4 756 803

JUSTERINGAR AV BUDGET 2017
Justering för kapitalkostnader (inv tom 170831)

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2017

-4 756 803

JUSTERING ENLIGT PLAN 2018-2019
BUN: hyra kulturskolan

-600

GVN: hyra gymnasieskola

-1 100

GVN: naturbruksgymnasiet

750

Finansförvaltningen: återställande av periodiskt underhåll

-9 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

RS: återställning tillfällig besparing IT

-2 500

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

KFN: besparing

5 000

BUN: besparing

6 000

GVN: besparing

3 000

Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

39 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-4 734

- färre barn på fritidshem

1 647

- färre barn förskolesklass

-144

- fler elever grundskola

2 063
Summa

-1 168

Summa

-1 059
-1 059

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-15 030

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-35 000

-52 257

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-518

Externa avtal TN

-960

Externa avtal KFN

-600

Externa avtal BUN

-2 411

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 700

Externa avtal HSN

-5 230
Summa

-18 219

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 500

Måltidsförsörjning
Summa

-1 190
-4 690

Interna priser - hyror
Sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service*

3 000

Sänkning av internhyra till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll**

33 000

Avkastningskrav fastighetsförvaltningen externa hyresgäster**

7 000
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

43 000

20 091

* RF 160620 § 90 samt RS 160602 § 121
** RF 170619 § xx

BESPARING
BUN och GVN

7 500

Finansförvaltningen: återställande av besparing lokaler

-10 000

SUMMA BESPARING

-2 500

RAMTILLSKOTT

-1 800
-3 100

RS: Ramtillskott för bibehållande av näringslivsanslag
BUN: Ramtillskott hyra förskola Törneqvior
KFN: Hyra Kustateljén i Fårösund (filmkluster)

-500

SON: Generellt ramtillskott

-20 000

HSN: Socialpsykiatriskt team

-2 000

HSN: Statsbidrag avgiftsfri tandvård för unga

-800

HSN: Kompensation för kostnadsfri öppenvård

-200

ÖFN: Ramtillskott

-135

Valnämnden: Val 2018, engångsanslag

-1 600

SUMMA RAMTILLSKOTT

-30 135

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Ansvar för världsarvsfrågor*
RS: Värlsdsarvsamordnare

-594

BN: Världsarvsamordnare
* Beslut RF 2016-11-21 § 203

594
Summa

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-78 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-22 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-100 000

RAMBUDGET 2018

-4 892 554

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2019-2020 (jmf med budget 2018)
2019

2020

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

8 342

9 022

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

2 111

HSN, resursfördelningsmodell

-35 000

-70 000

SON, resursfördelningsmodell

-16 357

-38 140

-44 520

-97 007

1 600

1 600

1 600

1 600

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

9 000

9 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

7 500

BN: besparing

1 500

1 500

MHN: besparing

1 500

1 500

Summa
Övrigt
Valnämnden
Summa övrigt
Besparing

KFN: besparing

7 000

7 000

BUN: besparing

15 000

15 000

GVN: besparing

5 000

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

7 500

7 500

55 000

55 000

12 080

-40 407

8 694

10 941

ledning
Summa besparing

SUMMA RAMJUSTERING 2019-2020
* Består av:
- förskola
- fritidshem
- förskoleklass
- grundskola

-136

-390

654

1 909

-870

-3 438

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Simhall (förstudie)
Lokalinvesteringar
Västerhejde kök
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

2 100

2 600
300
2 200
1 200

2 100

2 100
1 500

2 100

2 100

1 200
2 100
1 300
7 600
2 900
550
3 000
650

6 300

3 300

15 450

1 500
2 800
4 850

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

2 000

2 000

2 000

000
200
000
200

2 000
4 000
2 000
1 000
20 000

1 000
14 000

500
13 500

2 200
500
23 700

26 600

25 400

33 050

20 450

25 800

2
2
1
18

0

3
8
8
2

000
000
000
000

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Investeringsram
Summa mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

8 600

8 600

15 000
23 600

15 000
23 600

250
250

250
250

500

500

8 600

8 600

8 600

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500
2 500
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

32 600

29 600

29 600

250
250
5 000
5 500

250
250

250
250

500

500

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Investeringsram
Summa avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

Budget 2018

4
10
2
5
5
54
5

000
000
000
000
000
745
000

3
110
5
24
40
4
3

500
000
000
000
000
000
000

275 245

Budget 2019

6
10
2
5
5
36
5
45

Plan 2020

000
000
000
000
000
445
000
000

1
2
5
10

000
000
000
000

000
000
000
000
000

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

Plan 2022

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

45 000

60 000

50 000

50 000

50 000

175 445

5 000
128 000

5 000
143 000

28 000

40 000
1 000
900
500
500

20 000
2 000

20 000
1 000

6 000
6 000

42 900

22 000

21 000

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
5 000

7 000

7 000

11 000

0

6 000
6 000

6
10
2
5
5

Plan 2021

2 500
2 000

20 000

250
6 250

3 000
4 000
15 500

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Budget 2018

Budget 2019

1 000
2 000
250

Plan 2020

2
2
9
4

Plan 2021

Plan 2022

000
000
000
000

2 000
2 000
9 000

2 000
2 000

700
7 000
7 700

2 000
5 250

17 000

13 000

4 000

Summa hamnar

27 700

11 500

32 500

20 000

11 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservkraft Visby lasarett
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
45 000
12 400
72 400

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

405 445
124 200
281 245

277 045
95 600
181 445

301 500
130 600
170 900

275 100
110 100
165 000

150 100
101 100
49 000

3 000

1 500
1 500

1 500

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
Lastväxlare, renovering stegbil
Investeringsram
Summa TN/SBF

4 700
1 000

2 000

3 000
3 000

6 000
6 000

8 700

5 000

1 500

800

800

800

800

800

1 200
2 000

800

800

800

800

Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Mätinstrument GIS
Summa BN/SBF

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

200

200

200

200

200

Fordon
Summa MHN/SBF

550
750

200

550
750

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

10 000

20 000

1 000
20 000

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola
Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss
Summa lokaler
IT-investeringar
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

10 000

1 000
2 000

2 000

2 000

2 000

18 000

2 000
3 000
21 000

12 500

28 000

29 000

120
500
900
300
4 230
100
100
50
700
7 000

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 550

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

50
700
7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar

7 500
500
8 000

2 000
2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

0

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

2 500
2 500

300
1 100
1 400

300
1 100
1 400

300
1 300
1 600

300
1 800
2 100

13 500

6 400

9 400

9 600

5 100

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar

1 500
1 500

1 100
1 100

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

Summa GVN/UAF

Socialnämnden
Investeringspott

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

22 000

22 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
Patientövervakningssystem
PCI
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Summa maskiner och inventarier

22 000

22 000

5 000

5 000

22 000

10 000
10 000
5 600
10 000

0

20 600

2 100
7 100

0

10 000

30 000
4 000

2 000
20 000
22 000

0

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Summa lokalinvesteringar

10 000

34 000

16 000
17 000
2 000
1 000
36 000

Summa HSN/HSF

42 000

56 000

78 600

51 100

22 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500
3 000

500

2 000

5 000

400
2 400

1 500

1 500

521 295

407 945

469 200

404 750

249 000

281 245
240 050
1 000

181 445
226 500
0

170 900
298 300
0

165 000
239 750
0

49 000
200 000
0

Kultur- och fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen
Investeringspott
Meröppet bibliotek
Konstgräsplan
Nytt boknings- och bidragssystem
Summa KFN/KFF

Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande
varav anslagsfinansierat
varav kryssningskaj

Investeringsbudget 2018‐2019 plan 2020‐2022

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS/Ledningskontoret
Pott
Simhall (förstudie)

IT-investeringar
Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa
Digital långtidslagring/ e-arkiv
HR-system
Diarie-/dokumenthantering
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering

Summa IT investeringar
Summa RS/LK

0

RS/Serviceförvaltningen
Pott

IT-investeringar
Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst

Summa IT investeringar
Investeringar i lokaler
Wisbygymnasiets kök
Obs ny Wisbygymnasiet norr
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen

Summa lokaler

Summa RS/SF

0

Sida 1

Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

2 100

2 100

2 100
1 500

2 100

2 100

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Simhall (förstudie)
Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät

Summa RS/RSF

2 600
300
2 200
1 200

1 200
2 100
1 300
7 600
2 900
550
3 000
650

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

1 500
2 800
3 000
8 000

2 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

3 000
8 000
8 000
2 000

1 000

1 000

500

2 200
500

25 400

33 050

20 450

25 800

2 000
2 200
1 000

26 600
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Investeringspott

Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Anslutningar till flygplatsen
Kapacitetsförbättringar solbergagatan
Ombyggnad almedalsscen
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Ställplatser husbilar
Investeringsram

15 000

15 000

Summa Mark- och stadsmiljö

23 600

23 600

32 600

29 600

29 600

Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem

250
250

250
250

250
250
5 000

250
250

250
250

Summa Kollektivtrafik

500

500

5 500

500

500

2 500
500

Kollektivtrafik
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Roma kyrkby VA
Visby Annelund avloppsp
Investeringsram

4 000
10 000
2 000
3 000
3 000
54 745
5 000

6 000
10 000
2 000
3 000
3 000
36 445
5 000
45 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

6 000
10 000
2 000
7 000
7 000

6 000
10 000
2 000
7 000
7 000

45 000

60 000

40 000

40 000

5 000

5 000

Summa VA

231 245

201 445

118 000

137 000

62 000

0

40 000
1 000

20 000
2 000

20 000
1 000

22 000

21 000

VA-verksamhet

3 500
70 000
5 000
24 000
40 000
4 000
3 000

51 000

40 000

30 000

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Roma avfallsanläggning
Avveckl spilloljedepå Gute
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll
Investeringsram

6 000

6 000

Summa Avfall

6 000

6 000

900
500
500

42 900
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1 000
2 000
5 000

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
5 000

Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

10 000

Summa hamnar affärsdrivande

20 000

2 500
2 000
250

3 000
4 000

6 250

15 500

7 000

7 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000
9 000
4 000

2 000
9 000

2 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund

250
700
7 000
2 000

Summa hamnar anslagsfinansierad

7 700

5 250

17 000

13 000

4 000

Summa hamnar

27 700

11 500

32 500

20 000

11 000

OVK
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservvattentäkt Visby lasarett
Reservkraft Visby lasarett

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

Summa fastighetsförvaltningavd

72 400

60 000

60 000

60 000

60 000

Fastighetsförvaltningsavd

12 400

Gata-park
Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

0

0

0

0

0

Totalt investeringar fastighetsförvaltningsavd.

0

0

0

0

0

361 445
124 200
237 245

303 045
95 600
207 445

291 500
130 600
160 900

269 100
110 100
159 000

184 100
101 100
83 000

Totalsumma TN/TKF
Varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3 000

1 500

1 500

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Utalameringsutrustning
Övningsplats
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport
Ledningsfordon
Investeringsram

3 000

6 000

Summa TN/SBF

3 000

Investeringspott
Mätinstrument GIS

Summa BN/SBF

1 500
4 700
1 000

2 000

6 000

8 700

5 000

1 500

800
1 200

800

800

800

800

2 000

800

800

800

800

Pott
Fordon

200
550

200

200
550

200

200

Summa MHN/SBF

750

200

750

200

200

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sida 6

Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

10 000

20 000

1 000
20 000

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar i lokaler
Investeringspott
A7/Törneqvior förskola
Polhemsskolan
Alleskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola

10 000

Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss

1 000
2 000

2 000

Summa lokaler

12 500

2 000

2 000

18 000

2 000
3 000
21 000

28 000

29 000

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 550

100
50
700

100
50
700

100
50
700

50
700

Övriga byggnads- och anläggningsinv.
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

IT-investeringar
IT-undervisning
IT-lärplattor
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration

120
500
900
300
4 230
100
100
50
700

Summa IT investeringar

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000

Summa BUN/UAF
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3 000

3 000

3 000

3 000

2 000
5 000

5 000
8 000

5 000
8 000

3 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringar i lokaler
Investeringspott
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

Summa lokaler

3 000
7 500
500
11 000

IT-investeringar
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar

2 500

300
1 100

300
1 100

300
1 300

300
1 800

Summa IT investeringar

2 500

1 400

1 400

1 600

2 100

13 500

6 400

9 400

9 600

5 100

Investeringspott

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Välfärdsteknik m.m.
Wifi Boenden
Lifecare
Nytt verksamhetssystem

1 500

1 100

1 000

1 000

1 000

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

1 500

1 100

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

Summa GVN/UAF

Socialnämnden
Maskiner, inventarier

Korttids. Projektering enkelrum
Upprustning grpbostäder
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Summa bygg&anläggning
Summa SON/SOF
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Investeringspott
Inventarier i pott (lokaler)
Medicinteknisk utrustning (pott)
Skelett undersökningsutrust, rtg

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

5 000

5 000

Patientövervakningssystem
PCI
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

10 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Maskiner, inventarier

10 000

Inv. för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

5 600
2 100
32 000

22 000

42 600

29 100

22 000

0

0

0

0

0

Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Primärvård
AMV Förlossning, BB, gyn

10 000

30 000
4 000

16 000
17 000
2 000
1 000

2 000
20 000

Summa bygg&anläggning

10 000

34 000

36 000

22 000

0

Summa HSN/HSF

42 000

56 000

78 600

51 100

22 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Pott

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning
Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

Kultur- och fritidsnämnden
Pott
Nytt badhus
Meröppet bibliotek
A7 hallen, ombyggnad omkl.rum
Konstgräsplaner
Lokal till gymnastik
Nytt boknings- och bidragssystem
Nytt badhus
Ny ishall
Ridsporten Rävhagen

3 000
400
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Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1 500

4 500

1 900

1 500

1 500

Investeringsbudget totalt *

476 795

433 445

458 700

398 750

283 000

Varav affärsdrivande
Varav anslagsfinansierat

237 245
239 550

207 445
226 000

160 900
297 800

159 000
239 750

83 000
200 000

1 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Summa KFN/KFF

Varav kryssningskaj exkl infrastruktur
Varav kryssningkaj infrastruktur

0

* exklusive exploatering
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Investeringar 2017-2021

Förvaltning

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Totalt perioden
2018-2022

26 600

25 400

33 050

20 450

25 800

131 300

364 445

309 045

300 200

274 100

185 600

1 433 390

361 445
3 000

303 045
6 000

291 500
8 700

269 100
5 000

184 100
1 500

1 409 190
24 200

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2 000
750

800
200

800
750

800
200

800
200

5 200
2 100

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningen

1 500
19 500
13 500

4 500
25 000
6 400

1 900
28 000
9 400

1 500
35 000
9 600

1 500
36 000
5 100

10 900
143 500
44 000

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 500
42 000

6 100
56 000

6 000
78 600

6 000
51 100

6 000
22 000

30 600
249 700

476 795

433 445

458 700

398 750

283 000

2 050 690

Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen (RT)

Summa

Kategori

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Totalt perioden
2018-2022

Totalt investeringar
Varav

476 795

433 445

458 700

398 750

283 000

2 050 690

Anslagsfinansierad

239550

226000

297800

239750

200000

1203100

Affärsdrivande

237245

207445

160900

159000

83000

847590

Summa

476 795

433 445

458 700

398 750

283 000

2 050 690

Kategori

Affärsdrivande
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne

Summa VA

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Totalt perioden
2018-2022

4 000
10 000
2 000
3 000
3 000
54 745
5 000

6 000
10 000
2 000
3 000
3 000
36 445
5 000
45 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

6 000
10 000
2 000
7 000
7 000

6 000
10 000
2 000
7 000
7 000

45 000

60 000

40 000

40 000

40 000

5 000

5 000

28 000
50 000
10 000
25 000
25 000
91 190
10 000
150 000
3 500
121 000
5 000
24 000
160 000
4 000
3 000
10 000

201 445

118 000

137 000

20 000
2 000

3 500
70 000
5 000
24 000
40 000
4 000
3 000

231 245

51 000

62 000

749 690

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Roma avfallsanläggning
Avveckl spilloljedepå Gute
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll

Summa Avfall
Summa affärsdrivande

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

40 000
1 000

20 000
1 000

80 000
4 000
0
0
900
500
500
0

0
0
0
0

900
500
500

6 000

6 000

42 900

22 000

21 000

85 900

237 245

207 445

160 900

159 000

83 000

835 590

Större anslagsfinansierade
investeringar

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

Totalt perioden

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

Investering (nämnd)
Konstgräsplaner (KFN)
Nytt badhus (KFN)
Ny ishall (KFN)
Ridsporten Rävhagen (KFN)
MRT-utrustning (HSN)
Patientövervakningssystem (HSN)
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3 (HSN)
Tillbyggnad plan 4-6 (HSN)
Polhemsskolan (BUN)

3 000

3 000
0
0
0

0
0
0
0
10 000
10 000
3 500

0

0

30 000
4 000

16 000
17 000

10 000
0

Alleskolan (BUN)
Lunden förskola Väskinde (BUN)
VVV-förskola (BUN)

10 000

Fastighetsförvaltning (TN)
Hamnverksamhet (TN)
Mark- och stadsmiljö (TN)

72 400
7 700
23 600

60 000
5 250
23 600

Regionstyrelseförvaltningen, Kök, IT etc (RS)

26 600

25 400

0

0

0
10 000
56 000
21 000

20 000

20 000

13 500
0
10 000
40 000

60 000
17 000
32 600

60 000
13 000
29 600

60 000
4 000
29 600

312 400
46 950
139 000

33 050

20 450

25 800

131 300

0

April 2017

Strategisk plan och budget 2018 – 2020
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Styr- och planeringsförutsättningar 2018-2020
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2018-2020. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ekonomiska prognoser,
befolkningsprognosen och antaganden en bedömning av förutsättningarna och hur regionens
ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1. Ekonomiska förutsättningar
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen enligt
Vårpropositionen 2017 (inklusive kommentarer enligt SKL)

Tillväxten i världshandeln steg i slutet av 2016 och regeringen menar att det finns möjlighet till en
stark ekonomisk tillväxt i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. Dock menar man att
de nordiska länderna väntas ha fortsatt dämpad utveckling.
Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska
exporten förväntas växa snabbare 2017.
Regeringen bedömer i att den svenska tillväxten ska vara fortsatt hög 2017, men faller tillbaka
något 2018. Under 2019 väntas balans i ekonomin. Det finns osäkerheter i prognosen, en risk är
till exempel att den offentliga konsumtionen kan bli svagare än förväntad under 2017. Framförallt
skulle detta i så fall bero på rekryteringssvårigheter.
Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren. Utvecklingen beror framförallt på
att efterfrågan på de kommunala välfärdstjänsterna drivs av snabbt ökande antal barn och äldre.
Efterfrågan på välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Dock utgår regeringen i sin
prognos från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser vilket
gör att de prognostiserar att den offentliga konsumtionen trots allt kommer att minska totalt sett.
Det betyder att den kommunala konsumtionen anpassas i prognosen så att det kommunala
balanskravet uppfylls trots att den demografiska utvecklingen visar på ett annat scenario.
Utvecklingen på arbetsmarknaden väntas bli stark. Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara
fortsatt hög, framförallt i offentlig sektor.
Löneutvecklingen var dämpad 2016 och förväntas vara det även 2017. I kommunsektorn
förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bla som följd av lärarlönelyft, satsning på
undersköterskor samt svårigheter att rekrytera. Regeringen räknar därför med högre löneökningar
2018.

3

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen
Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2016–2020
2016
BNP

1

Arbetade timmar1
Arbetslöshet2
BNP-gap3

2017

2018

2019

2020

3,0

2,9

2,2

2,0

2,2

1,7

1,5

0,9

0,7

0,7

6,9

6,6

6,4

6,3

6,2

-0,1

0,5

0,4

0,1

0,0

Timlöner4

2,5

2,9

3,2

3,4

3,4

KPIF, årsgenomsnitt

1,4

1,7

1,7

1,9

2,0

44 300

44 800

45 500

46 200

47 200

0,9

0,3

0,6

1,4

2,1

41,6

39,5

37,3

34,7

31,4

Prisbasbelopp
Finansiellt sparande i off. sektor5
Konsoliderad bruttoskuld5
1

Kalenderkorrigerade. 2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP. 4Konjunkturlönestatistiken.
Andel av BNP.
Källa: 2017 års vårproposition.
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Regeringen förutsätter ungefär samma skatteunderlagsutveckling som SKL 2016 och en något
högre ökning än SKL:s aprilprognos avseende 2017. Åren därefter räknar regeringen med
snabbare ökning av arbetade timmar än SKL gör vilket innebär att deras prognos visar större
skatteunderlagstillväxt.
Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

SKL, april

5,0

4,4

4,0

3,5

3,6

22,2

Regeringen april

4,9

4,8

4,1

4,2

3,9

24,0

ESV april

5,4

4,6

3,8

3,8

3,8

23,3

SKL, februari

4,9

4,6

3,7

3,5

3,6

22,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Satsning på kommuner och landsting

De välfärdsmiljarder som regeringen beslutade om i budgeten för 2017 kommer att fördelas så
som tidigare beslutats. Dvs dels i kronor per invånare i det kommunala utjämningsanslaget, dels
med en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är
preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2018, oklart när
beslut fattas.
Fördelning av 10 miljarder till välfärden
År

Totalt, Generell fördelning,
miljoner kronor
mnkr

Modellberäknad
fördelning, mnkr

2017

10 000

3 000

7 000

2018

10 000

3 000

7 000

2019

10 000

5 000

5 000

2020

10 000

7 000

3 000

2021

10 000

10 000

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.
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Förslag enligt vårändringsbudgeten som berör kommuner och landsting 2017

Sammanställning gjord av SKL
Inga skarpa förslag finns om förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning utan
kommer i budgetpropositionen i höst. Det innebär att de uppgifter som kom i samband med
februarirapporten är oförändrade.
Förändringar i riktade statsbidrag enligt nedan:
 Förstärkning av den social barn- och ungdomsvården med 150 mnkr 2017
 Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella program i
gymnasieskolan, 500 mnkr 2017
 Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 mnkr 2017
 Förstärkning av klimatklivet, 500 mnkr 2017
 Ökade medel till förlossningsvården, 500 mnkr 2017
 Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa, 100 mnkr 2017
 Ökning av bidrag till läkemedelsförmånerna, 1,1 mdr 2017
Då dessa är riktade statsbidrag är det varje nämnds ansvar att informera sig om hur dessa medel
tilldelas och vilka villkor som gäller.
Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i april 2017 av budgetförutsättningar
för åren 2017-2020

Den starka tillväxten av skatteunderlaget som sågs under 2016 förväntas successivt avta fram till
2020. Huvudsaklig förklaring är att SKL inte räknar med att kommer att finnas utrymme för att
öka antal arbetade timmar när konjunkturtoppen passeras.
Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

SKL:s prognos i april avviker från februari genom att skatteunderlagets ökningstakt är
nedreviderad 2017 och uppreviderad 2018. Effekten för regionen av den nya prognosen visas
nedan i tabellen Skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 och i plankalkylen.
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Disponering av resultatutjämningsreserven

Region Gotland avsatte medel till resultatutjämningsreserv i samband med bokslutet 2013. Enligt
kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. Enligt regionens riktlinjer är det möjligt att använda reserven
om utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. En annan förutsättning är att medlen från RUR
ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
SKL:s nuvarande prognos visar att utvecklingen 2019 och 2020 i dagsläget ser ut att understiga
snittökningen.
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig ökning

5,1

4,4

4,0

3,5

3,6

Differens

1,1

0,3

0,1

–0,4

–0,4

Källa: Skatteverket och SKL.
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Skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020
I tabellen redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 för Region Gotland (enligt prognos i april 2017)
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

Egna skatteintäkter (33,60%)

3 762

3 873

4 001

4 136

Befolkningsutv

-20

-20

-20

-20

Slutavräkning

-18
3 853

3 981

4 116

Summa

3 724

Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning

678

700

725

751

Kostnadsutjämning

-143

-157

-159

-160

Strukturbidrag

76

77

78

79

Reglering

-1

-11

-16

-22

610

609

628

648

Inkomstutjämning

328

338

347

357

Kostnadsutjämning

36

40

43

44

Strukturbidrag

82

83

83

84

Reglering

-23

-28

-29

-32

Summa

423

433

444

453

Särskilt bidrag flyktingmottagande

21

21

15

9

LSS

-6

-2

-2

-2

132

150

150

150

4 904

5 064

5 216

5 374

Summa
Landsting

Fastighetsavgift
Totalt
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Plankalkyl 2018 - 2020, baserad på skatteprognos april 2017 och ny beräkning av
finansförvaltningens budget
(löpande priser, mnkr)

Reviderad
budget
2017

Kalkyl
2018

Kalkyl
2019

Kalkyl
2020

-4 607

-4 731

-4 862

-4 981

-4 782
284
-109
0
0

-4 777
284
-131
-36
-71

-4 771
284
-161
-72
-142

-4 771
284
-173
-108
-213

-235

-229

-229

-229

-4 842

-4 960

-5 091

-5 210

3. Skatteintäkter

3 724

3 853

3 981

4 116

4. Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
extra bidrag flykting
Övriga statsbidrag

1 180

1 211

1 235

1 258

604
423
21
132

607
433
21
150

626
444
15
150

646
453
9
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

6. Årets resultat innan
återställning av balanskrav

30

74

74

109

7. Återställning av balanskrav

-16

0

0

0

8. Årets resultat (förändring
av eget kapital)

14

74

74

109

1. Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2. Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5. Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

I plankalkylen har budgeten 2017 reviderats avseende intäkter enligt aprilprognosen.
Finansförvaltningen har också justerats utifrån nya förutsättningar om pensioner och finansiella
kostnader. Beslutad verksamhetsbudget är dock oförändrad enligt beslut i regionfullmäktige i
november 2016 (se Strategisk plan och budget 2017-2019).
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Simulerad plankalkyl 2018 - 2020, utifrån finansiellt mål, nämndernas äskanden och ny beräkning
personalkostnadsökningar
(löpande priser, mnkr)

Reviderad
budget
2017

Kalkyl
2018

Kalkyl
2019

Kalkyl
2020

-4 607

-4 772

-4 944

-5 103

-4 782
284
-109
0
0

-4 777
284
-131
-33
-115

-4 771
284
-161
-66
-230

-4 771
284
-172
-99
-345

-235

-245

-245

-245

-4 842

-5 017

-5 189

-5 348

3. Skatteintäkter

3 724

3 853

3 981

4 116

4. Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
extra bidrag flykting
Övriga statsbidrag

1 180

1 211

1 235

1 258

604
423
21
132

607
433
21
150

626
444
15
150

646
453
9
150

7
-39

7
-37

7
-58

7
-62

6. Årets resultat innan
återställning av balanskrav

30

17

-24

-29

7. Återställning av balanskrav

-16

0

0

0

8. Årets resultat (förändring
av eget kapital)

14

17

-24

-29

9. Finansiellt mål

94

94

94

94

-118

-123

1. Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2. Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5. Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

70

10. Nämndernas äskanden
11. Brist

-80

-147

Den simulerade plankalkylen utgår från Plankalkyl 2017-2020. Förändringar är markerade med
rött.
Simuleringen består av en förflyttning av 3 mnkr från prisökningsreserv till
personalkostnadsreserv pga att delar av tidigare serviceförvaltning nu är anslagsfinansierad. Den
innehåller också den nivå på personalkostnadsreserv som kommenteras i avsnitt 7. Regionen som
arbetsgivare. Budget för avskrivningar är ökad med anledning av de stora investeringsnivåerna
senaste åren. Dessutom finns nämndernas äskanden med.
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Befolkning, skatteintäkter och tillväxt

Skatteintäkter och generella statsbidrag påverkas i hög grad av antalet kommuninvånare. Om det
gäller ett större antal personer där åldrarna varierar är det rimligt att anta att intäktsförändringen
per person är densamma som genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag per invånare det vill
säga cirka 76 tkr per invånare för Gotland. Enligt Statistiska centralbyrån ökade antalet invånare
på Gotland med 612 personer 2016. Således påverkan på skatteintäkterna med drygt 46 mnkr. I
skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att befolkningen förändras som för riket i
genomsnitt. Därför justerar regionstyrelseförvaltningen prognosen för att justera för att Gotlands
befolkningsutveckling är lägre än riket i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till ungefär 1 procent per år de närmaste åren.
Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner 2026. Prognosen har reviderats ner eftersom de
stora flyktingströmmarna har avtagit. Prognosen uppfattas också som osäker med anledning av
att påverkan på invandring och utvandring till stor del beror på myndighetsbeslut. Om Gotland
ökade befolkningen i samma takt som riket skulle befolkningen på Gotland öka med cirka 580
invånare per år. Den utvecklingstakten ligger inte riktigt i nivå med den befolkningsutveckling
som eftersträvas för Gotland enligt Vision 2025 för Gotland. Dessutom har Gotland historiskt
inte legat på samma nivå som riket i snitt vilket gör att sannolikheten att nå 65 000 invånare 2025
verkar liten.
I visionen finns också ett mål att öka bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare till det
genomsnittliga värdet för riket, 427 tkr/invånare (2015). BRP per invånare för Gotland uppgick
år 2015 till ca 76 procent av genomsnittet för riket, något lägre än tidigare. Gotland ligger på
tredje plats från slutet bland länen med 326 tkr/invånare och Stockholm ligger högst med
606 tkr/invånare. Endast två län, Stockholm och Västra Götaland ligger över det genomsnittliga
värdet. Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster
i regionen och således till största delen beror på personalkostnadernas utveckling är det rimligt
anta att BRP per invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2016 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 87 procent av medelskattekraften för riket.
85 (av 290) kommuner har lägre skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland uppgår till 169
tkr. I riket varierar skattekraften mellan 142 tkr och 346 tkr. Medelskattekraften för riket uppgår
till 194 tkr.
Om Gotlands skattekraft skulle närma sig medelskattekraften så antas också BRP per invånare att
öka. Det skulle ge en större skatteintäkt för regionen.
Skatteintäkten är alltså beroende på antal invånare, skattekraft och BRP per invånare samt
skattesatsen. Påverkan på någon av dessa faktorer ökar eller minskar skatteintäkten.
Utdebitering

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för år 2017 till 33,60 procent (= procent av
skatteunderlaget). Den totala kommunala/regionala utdebiteringen 2017 varierar mellan
kommunerna inom intervallet 29,19 – 35,15 procent (inklusive landstingsskatt).
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År 2017 har 87 (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland. Den genomsnittliga
kommunala utdebiteringen i Sverige 2017 är 32,12 procent (2016 var den 32,10). Utdebiteringen
för Region Gotland är således 1,48 procentenheter högre än genomsnittet för riket. Om
utdebiteringen höjs med 1,00 procentenhet innebär detta ökade skatteintäkter med cirka 100
mnkr för Gotland.

2. Utgångsläge för Region Gotland
Budget 2018 och planåren 2019 – 2020

Budget 2018 ser i plankalkylen relativt bra ut (se sid 7), även 2019 och 2020 ser bra ut. Det
förutsätter att de beslutade besparingarna genomförs. Dessutom finns inga justeringar av
verksamhetens kostnader 2020 förutom personalkostnadsökningar och viss priskompensation.
Om man tittar på den simulerade plankalkylen som innehåller en mer realistisk
personalkostnadsreserv och en budgetnivå som stämmer med det finansiella målet ser det mer
problematiskt ut.
För att kunna hantera svängningar i verksamheten och intäkterna krävs en budgetnivå på minst
två procent av omsättningen (ca 94 mnkr) under förutsättning att nämnderna klarar sitt uppdrag
att ha ett resultat i balans. I diagram nedan visas hur planen framåt ser ut. Där finns också den
simulerade plankalkylen med.

Plan 2017 ‐ 2020
5500
5400
5300

Skatte‐ och bidragsintäkter plan

5200
5100

Nettokostnad plan (inkl
finansnetto)

5000
4900

Nettokostnad verksamhet inkl
finansnetto enligt simulerad
plankalkyl

4800
4700
4600
2017

11

2018

2019

2020

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

Omvärldsdag och dialogmöten

Regionens omvärldsdag och dialogmöten är delar i planeringsprocessen. På omvärldsdagen ges
olika aktuella inspel, det kan vara trender eller mer särskilda förutsättningar för regionen. Vid
dialogmötena får nämnderna och regionledningen en möjlighet att få en djupare kunskap både
om de övergripande förutsättningarna, men också nämndernas särskilda förutsättningar.
På omvärldsdagen i januari presenterades serviceutbudsutredningen och digitaliseringens
möjligheter. Det kom också två medarbetare från skolan som visade hur man använder sig av
digitala hjälpmedel i skolarbetet. Tanken med dagen var att väcka tankar om hur
förutsättningarna för den egna verksamheten kan kopplas till beslut om hur serviceutbudet ska se
ut samt digitaliseringens möjligheter.
I början av dagen påmindes också om de utmaningar och viktiga punkter som SKL:s analysgrupp
presenterade i januari 2016:
Region Gotlands utmaningar








Att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna och till förändringar i
befolkningssammansättningen. Om SKL:s prognos stämmer måste det till
strukturförändringarna i verksamheten.
Göra verkstad av ”Krisgruppens förslag”, återställa eventuellt balanskravsunderskott (2015)
och leva upp till era finansiella mål.
Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan RF, RS, nämnder samt mellan politik och tjänstemän
Skapa incitament för effektivisera verksamheten med fortsatt hög verksamhetsmässig kvalitet.
Våga förändra verksamhet.
Ändra gamla ovanor där budget inte hålls.

5 viktiga punkter







Skapa en gemensam bild av nuläget över parti- och förvaltningsgränser
Gör de finansiella målen heliga - om investeringsnivåer höjs såväl resultatmål samt mål för
finansiering av investeringar tänkas igenom.
Håll i arbetet med besparingar/effektiviseringar, glöm inte bort företagen.
Ta ett helhetsgrepp om ekonomin, gör budgeten skarp och anpassa den efter
befolkningsförändringar.
Fortsätt med arbetet med resultat och kvalitetsmätning och gör dem viktiga i uppföljningen.

Dialogmöten mellan regionledningen och alla nämnder/förvaltningar har genomförts.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnderna arbetar med årets besparingar. Det finns en
oro kring möjligheten att genomföra besparingar framåt, men också kring de stora administrativa
besparingar som genomförs centralt.
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Beslutade besparingar 2017-2019

För perioden 2017-2019 finns besparingar på sammanlagt 170 mnkr beslutade.
Nämnd/förvaltning
2017
2018
2019
Regionstyrelsen
27,0
17,0
9,0
Tekniska nämnden
8,0
10,5
8,5
Byggnadsnämnden
2,5
1,5
1,5
Miljö- och
1,5
1,5
1,5
hälsoskyddsnämnden
Kultur- och
3,0
5,0
7,0
fritidsnämnden
Barn- och
16,0
6,0
15,0
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
5,0
3,0
5,0
vuxenutbildningsnämnden
Ofördelat, besparing
0
7,5
7,5
intern service och
administration
Totalt
63,0
52,0
55,0

Totalt mnkr
53,0
20,0
5,5
4,5
15,0
37,0
13,0
15,0

170,0

3. Kostnads- och intäktsutveckling samt bokslut 2016
Bokslut 2016

Det ekonomiska resultatet 2016 är 82 mnkr, nämnderna har ett sammanlagt resultat på -31 mnkr.
I resultatet ingår reavinster med 29 mnkr från fastighetsförsäljningar. Efter justering av reavinster
enligt undantagsmöjlighet har regionen ett balanskravsresultat på 55 mnkr. Det innebär att det
kommande år återstår 16 mnkr att återställa av 2015 års negativa resultat.
De totala skulderna uppgår till 570 mnkr varav skulden i den skattefinansierade verksamheten
uppgår till 80 mnkr. Under året har 100 mnkr tagits upp i långfristigt lån för den affärsdrivande
verksamheten. Genomsnittsräntan på hela låneportföljen uppgick till 1,16 procent vid årsskiftet
2016/2017, vilket är lägre jämfört med föregående årsskifte. Anledningarna till att
genomsnittsräntan kunnat sänkas mycket är dels nyupplåning och omsättning av lån till väsentligt
lägre ränta, dels en omstrukturering av räntederivaten.
Investeringsvolymen 2016 var på historiskt hög nivå, 616 mnkr (433 mnkr 2015).
Det övergripande målet med pensionsförvaltningen är att matcha pensionsskulden med
tillgångsmassan i pensionsfonden och samtidigt kunna garantera en viss andel av utbetalningarna
vid varje givet tillfälle. Pensionsförvaltningens marknadsvärde uppgår till ca 167 mnkr vid
årsskiftet och under 2016 har inga ytterligare medel avsatts till fonden.
Ett positivt resultat är en förutsättning för att regionen ska ha en stabil ekonomi framåt.
Regionens resultat måste basera sig främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom de ramar
som finns samt lämnar ett överskott för att finansiera framtida satsningar.
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Resultaträkning 2016 och nämndernas utfall mot budget

Resultaträkning, mnkr

Rev. Budget

Bokslut

Prognos

Prognos

Delår 2

Delår 1

Verksamhetens intäkter *

4 100

1 403

4 179

4 100

Verksamhetens kostnader *

-8 529

-5 798

-8 636

-8 584

-225

-237

-235

-231

Verksamhetens nettokostnader

-4 654

-4 633

-4 692

-4 715

Skatteintäkter och bidrag

4 715

4 708

4 692

4 729

6

23

10

7

Finansiella kostnader

-35

-16

-18

-33

Årets resultat

32

82

-8

-12

Avskrivningar

Finansiella intäkter

*Ej rensat för interna intäkter och kostnader i prognoserna och i
budgeten

Bokslut 2016

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

Regionstyrelse

32

27

16

Tekniska nämnden

10

9

7

Budgetavvikelse netto, mnkr
Nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1

1

0

Byggnadsnämnden

1

1

1

Kultur- och fritidsnämnden

2

1

2

Barn- och utbildningsnämnden

16

9

0

vuxenutbildningsnämnden

15

5

7

Socialnämnden

-25

-43

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-82

-80

-68

Summa

-31

-70

-60

Gymnasie- och

Bedömning av budgetåret 2017

Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 27 mnkr. Delårsrapport 1 pekar på en obalans i
nämnderna på totalt -47 mnkr. Det är två nämnder som prognostiserar underskott, hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden med -30 respektive -31 mnkr. Övriga nämnder förväntas
ha ett nollresultat eller överskott. Totalt prognostiseras ett resultat på 38 mnkr. Det är
finansförvaltningen som förväntas lämna ett stort överskott som väger upp nämndernas
underskott.
Prognosen för 2017 är allvarlig utifrån att nämnderna totalt sett inte förväntas gå ihop. Ett stabilt
ekonomiskt läge i Region Gotland måste utgå ifrån att nämnderna klarar sitt totala uppdrag inom
den budgetram som har avsatts. Viss avvikelse mellan nämnderna kan hanteras om totalen är
positiv.
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Kostnadsutvecklingen i jämförelse med mars 2016 är drygt 1,8 procent på nämnderna, samma
jämförelse mellan 2016 och 2015 visar på en nettokostnadsutveckling på -1 procent. Problemet är
inte en hög kostnadsutveckling utan nivån på kostnaderna.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till drygt 700
mnkr. Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla likviditetsmässigt utan att ta
upp ytterligare lån eller genom försäljning. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att se över
investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som överstiger regionens
möjlighet att egenfinansiera. Efter att de stora investeringarna i kryssningskaj och gymnasieskola
avslutas behöver den årliga nivån på skattefinansierade investeringar landa på en nivå runt 275
mnkr (se också under avsnitt 6. Finansförvaltning).
En fördjupning av aktuellt ekonomiskt läge finns i delårsrapport 1.
Kostnads- och intäktsanalys

Vid planeringen ger skatteintäkterna i huvudsak ramen för hur mycket kostnaderna får öka.
Utfallet ger ofta en annan bild vilket visas i nedanstående diagram.
Diagrammet nedan visar procentuell förändring av nettokostnader inkl finansnetto respektive
skatteintäkter och bidrag per år 2008-2016. Nästa diagram visar en indexerad utveckling för 20072020, fram till och med 2016 i form av verkligt utfall, 2017 och framåt enligt plan och även enligt
simulerad kostnadsutveckling på tre procent för 2018 till 2020. SKL räknar i sina
prisökningsberäkningar att både kommunverksamhet och landstingsverksamhet kommer att öka
minst 3 procent.

Procentuell skillnad år från år
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
Nettokostnad inkl finansnetto

15,0%

Skatte‐ och bidragintäkter

10,0%
5,0%
0,0%
‐5,0%
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Indexerad utveckling 2007‐2020
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Variationerna mellan åren är avsevärd. Mellan -1 till knappt 9 procent för nettokostnaderna och
cirka 0 till drygt 4 procent för skatteintäkterna. Totalt har nettokostnaderna och intäkterna ökat i
ungefär samma takt från 2007 till 2016, 28,6 respektive 28,3 procent.
Indexutvecklingen ser oroväckande ut i kalkylen. När den simulerade kostnadsutvecklingen läggs
in i diagrammet syns att skatte- och bidragsintäkter riskerar att inte räcka till.
Kostnadernas variation tyder på att dessa kan påverkas och att ekonomistyrningen därför har stor
betydelse. Det är också viktigt att ha en kostnadsbild som inte är beroende av tillfälliga intäkter.
De stora variationerna för skatteintäkterna tyder på ryckighet och svåra planeringsförutsättningar,
dock tyder de tre senaste åren på att samhällsekonomin stabiliseras. Den stora skillnaden mellan
2009 och 2010 beror främst på statligt konjunkturstöd. Utfallet 2014 innehåller både en
skattehöjning på 50 öre och förändring i utjämningsbidraget vilket påverkat Gotland positivt.
Från 2017 har det generella statsbidraget ökat med delar av regeringens välfärdsmiljarder.
Sammantaget visar alla analyser att det finns ett stort behov av att minska kostnadsnivån. Det är
viktigt att verksamheterna fortsätter att arbeta med det stora besparingspaketet på 170 mnkr fram
till 2019. Det ger något bättre förutsättningar för att kunna arbeta med utveckling framåt i den
takt som intäkterna ökar istället för att, såsom idag, enbart använda ökade intäkter för att täcka
underfinansierad verksamhet.
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4. Demografi
Befolkningsutvecklingen under 2016

Under 2016 ökade folkmängden på Gotland med 612 personer, från 57 391 till 58 003 invånare.
Orsaken till den ökande befolkningen var ett flyttnetto på 744 personer och ett födelsenetto på
-132 personer.
Under året flyttade 2 851 personer till Gotland, vilket var 352 personer fler än 2015. Antalet
personer som flyttade från regionen minskade med 123 personer jämfört med året innan, från
2 230 till 2 107. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2016 var således 744
personer. Det föddes 509 barn under 2016, 18 fler än 2015. Antalet personer som avled var 641
vilket är 13 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda)
under året på -132 personer.
Tabell: Folkmängd och förändringskomponenter
1980

1990

2000

2016

Födda

650

929

519

509

Döda

626

696

663

641

24

233

-144

-132

Födelsenetto
Inflyttade

1 118

1 355

2 003

2 851

Utflyttade

1 059

1 324

1 975

2 107

Flyttnetto

59

31

28

744

Folkökning

83

264

-116

612

Folkmängd

55 346

57 108

57 313

58 003

Befolkningsutvecklingen under perioden 2017-2020

Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete gör ledningskontoret varje år prognos av den
framtida folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av
beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och som
redovisas i nämndernas strategiska planer.
Under perioden 2017-2020 beräknas folkmängden i regionen öka med 153 invånare, från 58 003
till 58 161 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 131 personer per år och födelsenettot
-92 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 39 personer per år. Tillväxten beräknas
under prognosperioden vara 0,3 procent, att jämföra med 4,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 2 348
personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 216 personer. Antalet barn som föds
förväntas vara 538 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till
630 personer. Fortfarande antas med andra ord flyttnettot vara positivt (och bli mer positivt)
medan födelsenettot med största sannolikhet kommer vara negativt (och bli mer negativt).
I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2016 och den
prognostiserade år 2017-2020. Av tabellen framgår att den största relativa minskningen beräknas
ske för åldersgrupperna 19-24 år. Den största relativa ökningen sker i åldersgrupperna 10-12 år
samt 80 år eller äldre.
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Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2017-2020
Åldersklass

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

0-5 år

3 427

3 420

3 389

3 393

3 377

-50

-1,4%

6-9 år

2 488

2 571

2 600

2 546

2 530

42

1,7%

10-12 år

1 752

1 792

1 819

1 893

1 987

235

13,4%

13-15 år

1 756

1 746

1 753

1 781

1 816

60

3,4%

16-18 år

1 687

1 755

1 780

1 801

1 788

101

6,0%

19-24 år

4 179

3 895

3 724

3 618

3 549

-630

-15,1%

25-44 år

12 547

12 503

12 463

12 316

12 220

-327

-2,6%

45-64 år

15 848

15 786

15 638

15 617

15 465

-383

-2,4%

65-79 år

10 804

11 044

11 280

11 353

11 503

699

6,5%

3 515

3 584

3 642

3 796

3 925

410

11,7%

58 003

58 096

58 089

58 113

58 161

158

0,3%

80 år eller äldre
SUMMA

I diagrammet nedan visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp1 med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2006 och en längre horisont framåt.
Samtliga åldersgrupper har vid 2016/2017 index 100. Värdena innan 2017 visar den procentuella
förändring som varit och värdena efter 2016 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att
åldersgruppen 80+ förväntas öka mest även på längre sikt.
Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2009-2016, prognos 2017-2026
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Prognos

Utfall

0

1-5 år

6-15 år

16-19 år

20-64 år

65-79 år

80+ år

Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena
är samma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är
delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att de parametrar som
påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
1

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december 2016 och den prognostiserade
för åren 2017-2020, uppdelat på delområdena. Av tabellen framgår att den största relativa
ökningen beräknas ske i delområdena Visby Norra/Södra. Den största relativa minskningen sker
i delområdet Sudret.
Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2017-2020
Delområde

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

Visby Norra

17 138

17 197

17 216

17 247

17 286

+148

+0,9 %

Visby Södra

14 020

14 086

14 120

14 155

14 191

+171

+1,2 %

Fårösund

3 335

3 330

3 324

3 320

3 319

-16

-0,5 %

Slite

4 974

4 978

4 976

4 975

4 977

+3

+0,1 %

Roma

6 802

6 807

6 801

6 798

6 797

-5

-0,1 %

Klinte

3 893

3 891

3 885

3 881

3 880

-13

-0,3 %

Sudret

7 841

7 807

7 768

7 736

7 712

-129

-1,6 %

58 003

58 096

58 089

58 113

58 161

158

0,3 %

SUMMA

I diagrammet nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2009 och en längre horisont framåt.
Samtliga delområden har vid 2016/2017 index 100. Värdena innan 2017 visar den procentuella
förändring som varit och värdena efter 2016 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att
både den förväntade ökningen i Visby Norra/Södra och minskningen i Sudret varit pågående
sedan tidigare, samt att övriga områden förväntas ligga kvar på samma nivå.
Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2009-2016, prognos 2017-2026
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I tabellen nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2016 och den
prognostiserade år 2017-2020 för vart och ett av områdena, uppdelat i olika åldersklasser.
Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2017-2020, uppdelat på
ålder

Visby
Norra

Visby
Södra

Ålder/År

2016

2017

2018

2019

2020

Absolut
förändring
2016-2020

Relativ
förändring
2016-2020

0-18 år

3 098

3 188

3 227

3 260

3 289

+191

+6,2 %

19-64 år

10 037

9 901

9 799

9 732

9 650

-387

-3,9 %

65+ år

4 003

4 108

4 190

4 255

4 347

+344

+8,6 %

0-18 år

3 050

3 085

3 095

3 108

3 136

+86

+2,8 %

19-64 år

8 010

7 981

7 943

7 897

7 836

-174

-2,2 %

65+ år

2 960

3 021

3 082

3 151

3 218

+258

+8,7 %

Fårösund

522

543

544

548

552

+30

+5,8 %

19-64 år

1 691

1 639

1 613

1 589

1 564

-127

-7,5 %

65+ år

1 122

1 148

1 167

1 184

1 203

+81

+7,3 %

Slite

0-18 år

961

971

970

972

972

+11

+1,1 %

19-64 år

2 757

2 722

2 682

2 659

2 651

-106

-3,9 %

65+ år

1 256

1 285

1 324

1 344

1 354

+98

+7,8 %

0-18 år

1 439

1 460

1 473

1 472

1 482

+43

+3,0 %

19-64 år

3 828

3 782

3 717

3 698

3 655

-173

-4,5 %

65+ år

1 535

1 565

1 612

1 627

1 660

+125

+8,2 %
+2,7 %

Roma

Klinte

Sudret

20

0-18 år

778

789

790

792

799

+21

19-64 år

2 053

2 023

1 997

1 972

1 940

-113

-5,5 %

65+ år

1 062

1 079

1 097

1 117

1 140

+78

+7,4 %

0-18 år

1 262

1 249

1 244

1 262

1 269

+7

+0,5 %

19-64 år

4 198

4 136

4 073

4 004

3 939

-259

-6,2 %

65+ år

2 381

2 423

2 450

2 470

2 504

+123

+5,2 %

0-18 år

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

Migration

På Gotland finns för närvarande (april 2017) cirka 470 asylsökande varav cirka 120 är
ensamkommande barn. Motsvarande siffror vid samma tidpunkt förra året var cirka 1 100 totalt
varav 250 ensamkommande barn. Länstalet för mottagande av nyanlända invandrare 2017 är 213
(var ursprungligen 277) anvisningsbara platser på Gotland. En uppskattning av antalet
självbosatta är 75 personer. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje
kommun tilldelas en viss andel i förhållande till totala antalet asylsökande barn. Med
utgångspunkt i Migrationsverkets prognos februari 2017 är en uppskattning att nya
ensamkommande barn under 2017 blir cirka 15.
Att prognostisera den framtida invandringen är alltid behäftat med stor osäkerhet. I dagens
situation är osäkerheten ännu större. Både antalet som söker asyl och antalet som får
uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut, såväl i Sverige som i andra länder och på EU-nivå,
och kan snabbt komma att ändras. Antalet asylsökande har dock minskat kraftigt sedan 2015
vilket också förändrat den senaste befolkningsprognosen.
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Befolkningsutveckling per delområde 2016 - 2026

Diagrammen nedan visar procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2016/2017, men med en tillbakablick till 2009 och prognos till 2026. Samtliga
delområden har vid 2016/2017 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar
förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2016 - 2020.
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5. Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader för ett antal stora verksamhetsområden med andra
kommuner och landsting. En fördjupad analys görs till höstens budgetavstämning då
räkenskapssammandragen för föregående år finns tillgängliga. De kostnadsjämförelser som
redogörs för i det här avsnittet avser verksamhetsåret 2015 och har redovisats tidigare vid
budgetavstämningen i oktober 2016.
Avsikten med att redovisa kostnadsjämförelser i samband med budgetberedningen är att redovisa
ett diskussionsunderlag som bygger på faktiska utfall och jämförelser. För att veta om resurserna
utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg dels mellan olika år och dels mellan olika
kommuner och landsting.
Nytt för 2017 är att SKL delat in landets kommuner i nya kommungrupper. Den kommungrupp
som Gotland tillhörde, turism- och besöksnäringskommuner, finns inte längre. Gotland tillhör nu
kommungruppen ”Mindre stad/tätort”. I avsnittet ”Jämförelse med kommungrupp” är tabellen
uppdaterad med jämförelse mot den nya kommungruppen.
SKL genomförde en analys av Region Gotlands ekonomi och styrning i januari 2016.
Analysgruppen konstaterade bland annat att ”Den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och
LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det mycket stor skillnad, både i
procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total avvikelse meden
den procentuella avvikelsen inte är utmärkande”. Den slutsatsen stämmer fortfarande även
verksamhetsåret 2015. Avvikelsen är något högre både procentuellt och i belopp för hälso- och
sjukvården jämfört med 2014 men avvikelsen är inte lika hög som de andra
verksamhetsområdena. Avvikelserna för förskola och grundskola är bland de högsta i landet.
Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad
som placerar oss på 280:e plats av alla Sveriges kommuner. Största procentuella avvikelsen
noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg. Störst avvikelse i pengar har förskola och
grundskola.
SKL konstaterade också att:
 Även jämfört med liknande kommuner är regionens kostnadsläge högre inom de pedagogiska
verksamheterna (cirka 200 mnkr) och inom IFO. Även affärsverksamheten, politisk
verksamhet och kulturverksamhet har högre kostnader men är svåra att jämföra pga.
Gotlands regionansvar. Äldreomsorg och funktionshinder har lägre kostnader än liknande
kommuner (cirka 100 mnkr lägre)
 Kostnaderna för hälso- och sjukvård är höga. 10 procent högre kostnader totalt men samma
utveckling som genomsnittet. Höga kostnader inom somatisk vård och övrig hälso- och
sjukvård, låga kostnader för primärvård och psykiatri.
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Jämförelse med ny kommungrupp – Mindre stad/tätort

Sedan 2011 har Gotland tillhört kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner. SKL
ansvarar för att indelningen är aktuell och grupperingen har genom åren reviderats ungefär vart
femte år. Från och med 2017 gäller ny indelning. I den nya indelningen återfinns Gotland i
kommungruppen Mindre stad/tätort.
Den nya indelningen innebär en del genomgripande förändringar jämfört med 2011. Indelningen
utgår ifrån några få huvudvariabler baserade på storlek (antal invånare), täthet (antal invånare i den
största tätorten) och närhet (möjlighet till arbetspendling). Den nya indelningen är enligt SKL mer
renodlad än tidigare. Kriterierna bygger på antagande om vilka faktorer som kan ha betydelse för
en kommuns utvecklingsförutsättningar vad gäller boende och näringsliv. Antalet arbetstillfällen
och därmed möjlighet till bosättning, kompetensförsörjning och serviceutbud är korrelerat till
antal invånare i regionen/närområdet.
Grupperna ”Varuproducerande kommuner”, ”Glesbygdskommuner”, ”Kommuner i tätbefolkad
region” och ”Kommuner i glesbefolkad region” har utgått. Gruppen med kommuner som har en
betydande besöksnäring finns kvar men har en annan definition.
Den nya indelningen består av 9 kommungrupper som i sin tur är indelade i tre huvudgrupper.
Nya kommungrupper 2017 med definition
Huvudgrupp

Kommungrupp

Kort definition

A. Storstäder och
storstadsnära kommuner

A1. Storstäder

Minst 200 000 invånare i kommunens största
tätort

3

A2. Pendlingskommun nära
storstad

Minst 40 % utpendling till storstad eller
storstadsnära kommun

43

B3. Större stad

Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i
kommunens största tätort

21

B4. Pendlingskommun nära
större stad

Minst 40 % utpendling till större stad

52

B5. Lågpendlingskommun
nära större stad

Mindre än 40 % utpendling till större stad

35

C6. Mindre stad/tätort

Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i
kommunens största tätort

29

C7. Pendlingskommun nära
mindre stad/tätort

Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort

52

C8. Landsbygdskommun

Mindre än 15 000 invånare i kommunens största
tätort, lågt pendlingsmönster

40

C9. Landsbygdskommun med
besöksnäring

Landsbygdskommun med minst två kriterier för
besöksnäring, dvs. antal gästnätter, omsättning
inom detaljandel/hotell/restaurang i förhållande till
invånarantal

15

B. Större städer och
kommuner nära större stad

C. Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommuner

Antal

Den nya kommungruppsindelningen innebär att det inte längre är relevant att jämföra med den
gamla kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner. I tabellen nedan redovisas en
sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad för Region Gotland i
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jämförelse med den nya kommungruppen. För sjukvården jämförs precis som tidigare med ett
vägt medelvärde alla landsting.
Verksamhet

Gotland

Kommungrupp

Avvikelse
kr

Avvikelse
%

Merkostnad
Gotland 2015, ny
kommungrupp tkr

Merkostnad Gotland
2015, tkr turism- och
besöksnäringskommuner

Förskola kr/inskrivet
barn

151 336

134 948

16 388

12%

42 445

12 699

Grundskola kr/elev

118 228

98 860

19 368

20%

99 125

11 633

36 372

31 816

4 556

14%

11 203

-993

Gymnasium kr/elev

137 277

118 845

18 432

16%

31 685

-5 164

Äldreomsorg kr/inv.
65+

55 369

59 037

-3 668

-6%

-51 502

-134 049

Insatser för personer
med
funktionsnedsättning
kr/inv.

6 546

7 491

-945

-13%

-54 234

-10 043

IFO kr/inv.

4 332

3 632

700

19%

40 174

63 474

118 895

-62 444

Fritidshem kr/inskrivet
barn

Summa
Somatisk vård
kr/inv.*

15 856

13 239

2 617

20%

150,2

150,2

Primärvård kr/inv.*

3 816

4 150

-334

-8%

-19,2

-19,2

Psykiatri kr/inv.*

2 265

2 162

103

5%

5,9

5,9

627

574

53

9%

3,0

3,0

258 872

77 533

Tandvård kr/inv.*
Totalt

Slutsatser som kan dras av jämförelsen med den nya kommungruppen är att gruppens
medelvärde är mer likt rikets medelvärde vilket innebär att avvikelsen inom
utbildningsverksamheterna är hög, cirka 185 mnkr. Avvikelsen för äldreomsorgen är inte lika
markant men Gotlands kostnader är ändå drygt 50 mnkr lägre. Det är stor skillnad för
verksamheten som riktar sig till funktionsnedsatta där är Gotlands kostnader nu drygt 50 mnkr
lägre. Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är högre.
Vid den förra kommungruppsindelningen konstaterades att kommunerna i turism- och
besöksnäringsgruppen inte var riktigt relevanta att jämföra med eftersom de var så små och inte
alls hade samma förutsättningar som Gotland. Det är för tidigt att dra några slutsatser kring den
här nya indelningen. Vissa av de kommuner som nu återfinns i gruppen ”Mindre stad/tätort” är
sådana som vi tidigare tittat lite närmare på bland annat Kalmar och Norrtälje. Det gör att det är
mer intressant, troligen kommer vi ändå att fortsätta göra jämförelser med ”liknande kommuner
och landsting”, åtminstone en tid framöver.
Jämförelse med liknande kommuner och landsting

De kommuner och landsting som benämns som strukturellt liknande kommuner/landsting är de
som är mest lika Gotland utifrån variablerna befolkningsstruktur och referenskostnad. Det
innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden.
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Jämförelsen visar en uppskattad merkostnad för utbildningsområdet på ca 185 mnkr.
Äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade har lägre faktisk kostnad är de liknande
kommunerna medan individ- och familjeomsorgen har en högre kostnad. Det läggs mer resurser
på den somatiska vården än ”liknande landsting” men mindre på primärvård.
Gotland
(kostnad, kr)

Kostnad hos strukturellt
liknande kommuner/
landsting

Avvikelse
(kr)

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland 2015,
mkr

Förskola kr/barn

151 336

137 935

13 401

10%

34,7

Grundskola kr/elev

118 228

99 720

18 508

19%

94,7

Fritidshem kr/barn

36 372

25 601

10 771

42%

26,5

Gymnasium kr/elev

132 277

113 859

18 418

16%

31,7

Verksamhet

Äldreomsorg kr/inv. 65+

55 369

59 439

-4 070

-7%

-57,2

Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.

6 546

6 820

-274

-4%

-15,7

IFO kr/inv.

4 332

3 721

611

16%

35,1

Nettokostnad
Somatisk vård kr/inv.

15 856

14 604

1 252

9%

71,8

Primärvård kr/inv.

3 816

4 330

-514

-12%

-29,5

Psykiatri kr/inv.

2 265

2 065

200

10%

11,5

627

638

-11

-2%

-0,6

Tandvård kr/inv.
SUMMA

203,0

Jämförelse med referenskostnad (tidigare strukturårsjusterad standardkostnad)

Den här tabellen visar den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive verksamhet i
jämförelse med referenskostnad. Referenskostnaden anger förväntad kostnad i en kommun givet
ålder, behov och produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet.
Förskola

FritidsHem

Grundskola

Gymnasieskola

Äldreomsorg

Individ- och
familjeomsorg

LSS

Hälsooch
sjukvård

Nettokostnad
Gotland kr/inv

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

27 652*

Referenskostnad
kr/inv

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

25 566

Skillnad kr/inv

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

2 086

Skillnad, mnkr

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

119,7

113,0

46,1

-3,9

48,0

-22,2

48,0

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

8,2

22,4

23,5

-0,6

26,1

-9,0

3,4

Skillnad, mnkr
2014
Avvikelse
procent
Avvikelse
procent 2014

93,6
28,5
27,9

39,7

*OBS nettokostnad hälso- och sjukvård exklusive tandvård eftersom inte tandvård ingår i utjämningssystemet
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Nedanstående diagram visar nettokostnadsavvikelse totalt exklusive LSS för alla Sveriges
kommuner. Gotland är stapeln vid den blåa pilen. Det är 10 kommuner som har en högre
avvikelse totalt. I jämförelsen ingår verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg.

Fakta om referenskostnad

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet
borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
I kostnadsutjämningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som ska korrigera för
strukturella skillnader. Beräkningen används för att utjämna förutsättningarna att finansiera
verksamheten mellan olika kommuner. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis
till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden för grundskola på antalet
individer i skolålder.
Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande
kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till
skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter. Referenskostnad kallades
tidigare för strukturårsjusterad standardkostnad.
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6. Finansförvaltning
Under finansförvaltningen redovisas regiongemensamma intäkter och kostnader. Intäkterna
består av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Även intäkter från försäljning
av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar redovisas här liksom finansiella intäkter. På
kostnadssidan återfinns arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och finansiella kostnader för bl.a.
låneskulden.
Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag beskrivs i avsnitt ”1. Ekonomiska förutsättningar”.
Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar består i huvudsak av bebyggda fastigheter och mark.
Exploateringstillgångar utgörs av mark som förädlats för att säljas.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar får enligt huvudregeln inte ingå i
balanskravsresultatet men om man kan visa att en försäljning av en anläggningstillgång innebär
god ekonomisk hushållning kan man tillämpa en undantagsregel som gör att sådana vinster får
ingå. Exempel är fastigheter som regionen säljer och där inte någon verksamhet längre bedrivs
och innebär att regionen slipper framtida fastighetsunderhåll och investeringar. Ett bra exempel
är gamla kulturskolan i innerstaden där hela vinsten skulle kunna ingå i balanskravsresultatet.
Markexploatering räknas som kommunal verksamhet och vinster från försäljning av exploaterad
mark får ingå i balanskravsresultatet i sin helhet, vilket är en stor fördel jämfört med försäljning
av anläggningstillgångar. Exploateringsmarken utgörs just nu framförallt av marken på yttre A7området.
Efterfrågan på byggbar mark i Visbyområdet är stor. Försäljningen av tomter av på yttre A7området har gått bra och genererat högre intäkter än väntat. När området är färdigexploaterat
kommer en slutredovisning att göras som visar alla inkomster och utgifter för exploateringen.
Den mark regionen äger på Visborgsområdet kan med fördel förädlas i egen regi på motsvarande
sätt som skett för yttre A7-området. En exploatering medför samtidigt investeringar infrastruktur
för gator, vägar, cykelbanor, vatten- och avlopp m.m. som försäljningsinkomsterna behöver
kunna täcka.
Vinster från försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar är svåra att
prognostisera och budgetera. Det är många olika parametrar som påverkar en försäljning.
Förutom efterfrågan och politiska beslut påverkas försäljningarna av bygglov och andra
myndighetsbeslut.
Vinster från försäljningar av främst fastigheter och mark har varierat mycket under den senaste
tioårsperioden, se tabellen nedan.
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Vinster från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar, mnkr

mnkr
Reavinster
Exploateringsvinster1
Summa
1

2007
77,3
0
77,3

2008
51,0
0
51,0

2009
41,8
0
41,8

2010
26,3
0
26,3

2011
28,5
0
28,5

2012 2013
22,8 127,9
0
0
22,8 127,9

2014
17,4
5,4
22,8

2015
12,3
3,3
15,6

2016
29,1
16,0
45,1

Från 2014 tillämpas exploateringsredovisning

På yttre A7-området finns tomter kvar att sälja. Det finns en osäkerhet kring tidpunkt för när
försäljning kommer att ske och hur stor vinsten kommer att bli. För exploateringsvinster föreslås
10 mnkr att upptas i budget 2018.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar kommande år är svåra att bedöma. Möjliga
försäljningar är mark på fastigheterna Järnvägen, Guldfisken och Brodösen. Vinster från
försäljning av anläggningstillgångar föreslås att 5 mnkr upptas i budget 2018.
Pensionskostnader och pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer god redovisningssed för
kommuner och landsting. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en
avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 770 mnkr och pensionsskulden i
ansvarsförbindelser uppgår till 2 442 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till
3 212 mnkr. I utredningen om en ny kommunal redovisningslag föreslås att hela skulden ska
redovisas i balansräkningen. Det skulle få stora konsekvenser för soliditet och pensionskostnader.
Beslut om en ny kommunal redovisningslag och när den ska träda ikraft har inte fattats ännu.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer med mer information om och när beslut om förändring
sker. Pensionsprognosen i beredningsunderlaget baseras på den befintliga blandmodellen.
Prognosunderlaget är framtaget av regionens pensionsadministratör KPA.
De totala pensionskostnaderna för 2017 prognostiseras till 347 mnkr, en ökning med 7 procent
jämfört med föregående år. Under perioden 2018-2020 beräknas de totala pensionskostnaderna
öka med 26 procent jämfört med 2017. För 2018 beräknas pensionskostnaderna uppgå till ca
370 mnkr. Kostnadsutvecklingen är högre för pensioner än för de direkta personalkostnader.
Pensionskostnaderna ökar successivt i takt med att antalet pensionsavgångar ökar de närmaste
åren. Pensionsutbetalningarna bedöms öka i snabbare takt fram till 2025 innan de börjar minska
igen. Pensionskostnader påverkas också av löneutvecklingen för de anställda, utveckling av
inflation och inkomstbasbelopp.
Pensionsskuldens storlek och utveckling påverkas i hög grad av den beräkningsmodell som
används och de dödlighetsantaganden som beräkningsmodellen utgår från. Beräkningsmodellen
har varit föremål för en översyn och från 2017 gäller den nya beräkningsmodellen (RIPS 17). Den
största skillnaden med den nya beräkningsmodellen är att en realräntemodell för fastställandet av
diskonteringsräntan införs. Modellförändringen innebär att diskonteringsräntan blir mer
trögrörlig jämfört med tidigare vilket är positivt. Diskonteringsräntan används för att
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nuvärdesberäkna pensionsskulden. En ändrad diskonteringsränta påverkar pensionsskulden
mycket. Med RIPS17 bedöms diskonteringsräntan inte behöva ändras de närmaste åren.
SKL har påbörjat en fördjupad översyn över de dödlighetsantaganden som ingår i
beräkningsmodellen. Om dödlighetsantagandena skulle ändras till följd av att livslängden
förväntas öka så skulle det innebära att pensionsskulden skulle öka ytterligare. Huruvida
dödlighetsantagandena kommer att ändras och vilka effekter det skulle få är för närvarande
okänt.
Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna utgörs av borgensavgifter, räntor, utdelningar samt i förekommande fall
vinster från pensionsmedelsplaceringarna. De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor
på lån och pensionsskuld samt bankavgifter. Finansnettot, finansiella intäkter minus finansiella
kostnader, har under en lång rad år varit negativt till följd av en stor låneskuld. Enda undantaget
var 2016 då ett litet positivt finansnetto uppnåddes till följd av vinster från
pensionsmedelsplaceringar i samband om omplaceringar. Låga räntekostnader på låneskulden
bidrog också.
Aktieutdelningen från dotterbolaget Gotlands Energi AB (Geab) har under en lång rad år fram
till 2015 utgjort den enskilt största finansiella intäkten. Från 2016 har Geab inte haft någon
utdelning. Anledningen är att kapitalet behövts till finansiering av stora investeringar. Den
uteblivna aktieutdelningen kan inte helt kompenseras av andra finansiella intäkter.
De finansiella kostnaderna har de senaste åren successivt minskat till följd av det gynnsamma
ränteläget. Sedan 2012 har de finansiella kostnaderna minskat från 56 mnkr till 16 mnkr.
Genomsnittsräntan har minskat från 3,75 procent till 1,16 procent. Låneskulden har under
motsvarande period minskat från 692 mnkr till 570 mnkr.
De stora investeringsutgifterna de senaste tre åren, sammanlagt 1 405 mnkr, har gjort att
låneskulden de senaste åren ökat från 375 mnkr 2014 till 570 mnkr d.v.s. en ökning med
195 mnkr. Även 2017 är den totala investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget mycket
hög, drygt 800 mnkr. Kortfristiga lån till rörlig ränta har därför tagits upp med 100 mnkr i
februari för att kunna finansiera investeringarna. Låneskulden uppgår för närvarande till 669
mnkr och genomsnittsräntan till rekordlåga 0,85 procent. Om de kortfristiga lånen på 100 mnkr
kan lösas beror på hur stora intäkterna från fastighetsförsäljningarna blir under 2017.
Lån med räntebindning utgör för närvarande 51 procent av låneskulden och resterande lån har
rörlig ränta. Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3M
Stibor ger en kostnadsökning med ca 3,3 mnkr/år. Den genomsnittliga räntebindningen är 3,4 år
och genomsnittliga kapitalbindningen är 2,5 år.
Riksbanken bedriver en fortsatt expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring
inflationsmålet på två procent. Riksbanken har successivt sänkt reporäntan och de senaste fem
åren och reporäntan befinner sig på historiskt låg nivå -0,5 procent sedan februari 2016.
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Riksbankens bedömer att långsamma höjningar inleds först i början av 2018. Enligt den senaste
prognosen når reporäntan noll procent först i slutet av 2018.
Reporäntan påverkar i första hand de korta räntorna. De långa räntorna påverkas mest av den
ekonomiska utvecklingen i omvärlden. I USA har ekonomin återhämtat sig och
konjunkturutsikterna är goda. Den amerikanska centralbanken har påbörjat en avveckling av sin
expansiva penningpolitik till följd av detta. Styrräntan har höjts och fler höjningar är att vänta. I
Europa går den ekonomiska återhämtningen långsammare men fler positiva signaler börja
komma. Den europeiska centralbanken bedriver alltjämt en fortsatt expansiv penningpolitik som
håller tillbaka räntorna. Flera av tillväxtländerna går mot ekonomiskt ljusare tider. Även de
nordiska länderna har en god ekonomisk utveckling. I andra vågskålen ligger den politiska
osäkerheten som ökat till följd av ny president i USA med en protektionistisk agenda och
kommande val i Europa som kan påverka frihandeln och den ekonomiska utvecklingen negativt.
Den sammantagna bedömningen är att de långa räntorna kommer att börja stiga något framöver
men att osäkerheten är stor om ränteutvecklingen framåt. Stigande långräntor kommer att ske
från historiskt låga nivåer. 5-årsräntan noteras till 0,3 procent och 10-årsräntan till 1,1 procent
(april 2017). Marknadens bedömning är att 5-årsräntan kommer att ha stigit till 1,1 procent om
två år.
Utvecklingen av regionens räntekostnader under planperioden beror inte bara på
ränteutvecklingen utan på hur låneskulden utvecklas. Låneskulden beror i sin tur på i vilken
utsträckning investeringsutgifterna kan finansieras med egna medel. De egna medlen utgörs av
driftresultatet, avskrivningar och avsättningar. Avskrivningar och avsättningar uppgår till ca 275
mnkr. Om regionens mål för det ekonomiska resultatet uppnås finns ytterligare ca 95 mnkr som
kan användas för finansiering av investeringar. Ytterligare ett sätt att finansiera investeringar är att
sälja tillgångar t.ex. fastigheter som inte längre används av regionens verksamheter.

7. Regionen som arbetsgivare
Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom flera områden. För att klara dem och nå
resultat är det avgörande att vi lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
medarbetarengagemang. Under den kommande tioårsperioden kommer ca 200 medarbetare gå i
pension varje år, därtill har vi bristyrken inom flera områden, besparingskrav och upplevd hög
arbetsbelastning. För att klara framtidens kompetensförsörjning behövs det ledare och
medarbetare med rätt kompetens som trivs, är engagerade, tar ansvar och har möjlighet att
utvecklas för att på bästa sätt. Medarbetarna som också är goda ambassadörer och som bidrar till
att stärka bilden av regionen som arbetsgivare.
Vi behöver säkerställa att vi har resurser för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
engagera medarbetare till Region Gotland.
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Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är som begrepp stort och innehåller många olika delar.
I grunden handlar det om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare dit man aktivt söker sig och där
man vill vara kvar och utvecklas. Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för att
kunna klara de uppdrag som åligger regionen.
Alla arbetsgivare på Gotland, såväl privata som offentliga, konkurrerar dagligen om att lyckas
behålla och rekrytera medarbetare och chefer. Många arbetsgivare strävar också efter att hålla sina
medarbetare och chefer anställningsbara genom att erbjuda kompetensutveckling och
karriärmöjligheter. Möjligheter till utveckling och arbetsvillkor i form av löner, jämställdhet,
arbetsmiljö och arbetstider utgör en grundförutsättning för att regionen ska kunna rekrytera och
behålla medarbetare.
Koncernledningen har tagit fram fyra områden vad gäller koncernstyrning att gemensamt
prioritera framåt; styrning, service, digitalisering och kompetensförsörjning. För att klara Region Gotlands
framtida kompetensförsörjningsbehov ska vi gemensamt arbeta med:






Rekryteringsutmaningar/attraktiv arbetsgivare
Lönebildning
Arbetsmiljö och hälsa
Ledarskap
Organisationskultur/stolthet

Rekryteringsutmaningar/attraktiv arbetsgivare

Region Gotland har stora rekryteringsutmaningar och arbetsgivarvarumärket behöver utvecklas
och synliggöras för att öka regionens attraktionskraft. Region Gotland ska vara en arbetsplats
som man aktivt söker sig till, är stolt över att jobba på och där vi är bra på att visa upp alla våra
olika arbetsuppgifter. Där vi använder vår kompetens rätt, kan erbjuda nya och förändrade
yrkesroller, samarbetar och delar på specialistkompetens samt erbjuder utbildningar som fyller på
erfarenheter och kompetens. Idag finns svårigheter att hitta rätt medarbetare, rekrytera, engagera
och utveckla dem så att de vill vara kvar. Behovet av rekrytering av nya medarbetare är stort och
en utmaning är att få kompetenta sökande. En övergripande kompetensförsörjningsplan med ett
antal aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare ska finnas.
Kompetensutveckling och kompetensväxling är avgörande för att dagens medarbetare skall
kunna bidra i framtiden. Det behöver tas höjd i budget för att kunna vidareutbilda redan
befintliga medarbetare inom olika områden för att kunna ställa om inför framtida behov samt
förhindra ytterligare brist på medarbetare. Detta kräver fortsatta insatser både inom den egna
organisationen och i samarbete med andra. Behov av utbildningsanställningar
(”bristyrkessatsningar”) finns vad gäller vidareutbildningar för sjuksköterskor inom hälso- och
sjukvårds- och socialförvaltningen samt för lärare inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. I dagsläget motsvarar behovet för dessa insatser ca tio miljoner per
år.
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I vissa lägen är tillfälliga anställningar en möjlighet till flexibilitet och effektivitet men allt oftare
blir dyra hyrlösningar enda sättet att tillsätta lediga tjänster. Hyrpersonal är en realitet bland läkare
och sjuksköterskor och en nationell trend är att det nu sprider sig in i kategorier som
socialsekreterare och lärare. Under 2017 har Region Gotland ställt sig bakom strategin
”oberoende av inhyrd personal” och en handlingsplan har tagits fram. Kostnader i samband med
detta behöver beaktas.
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att ha förutsättningar att på olika sätt visa
uppskattning för goda insatser och prestationer. Det bör vara ett mål för regionen att framåt ha
ekonomiskt utrymme för personalsociala aktiviteter och gåvor. Vi behöver också kunna erbjuda
heltider där det finns oönskade deltider.
Regionen finns på en större arbetsmarknad och relationen och samarbetet med övriga
arbetsgivare på Gotland är viktigt för att stärka arbetsmarknadsregionen som helhet. Även
samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland är en framgångsfaktor och att verka för att
yrkesinriktade högskoleutbildningar förläggs till Gotland.
Lönebildning

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen har löneökningarna de senaste åren i Region
Gotland legat på en låg nivå i jämförelse med riket. Detta märks bland annat i svårigheter med att
kunna rekrytera och behålla konkurrensutsatta yrkeskategorier och där besparingskrav har gått ut
över löneutvecklingen. Avgörande för kvaliteten är att lönebildningen kopplas tätt samman med
övrig budget- och verksamhetsplanering där förvaltningarna ansvarar för att ta fram mål för
önskad lönestruktur och identifierar behov av löneökningar som sedan finns med i budget.
I budgetförslaget för 2018 finns 71 mnkr (58+13) avsatt i den centrala budgeten för
personalkostnader. I denna summa ligger, i handlingsplanen för lönebildning 2017-2019, 13 mnkr
årligen för satsningar på jämställdhet och bristyrken. Förvaltningarna har identifierat och
kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet och enbart för att
möta behov för bristyrken skulle 33 mnkr behöva avsättas. Till det kommer behov av satsningar
utifrån jämställdhet på ytterligare 20 mnkr för att komma tillrätta med Region Gotlands
lönestruktur. För budget 2018 bör avsättas ytterligare minst 44 mnkr, dvs sammanlagt 115 mnkr,
för personalkostnadsökningar för att ge möjligheter att långsiktigt kunna arbeta både med en
löneutveckling mer i nivå med riket samt lönebildning framåt.
Att förändra lönestrukturer och skapa jämställda löner är ett långsiktigt arbete som kräver
uthållighet och en tydlig strategisk riktning. Målsättningen är att ha en lönestruktur med
jämställda löner som gör att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och därmed klara
kompetensförsörjningen. Inriktningen för Region Gotlands fortsatta lönebildningsarbete ska vara
att kunna motsvara löneökningstakten inom Sveriges övriga kommuner och landsting, men också
att kunna klara konkurrensen om arbetskraften lokalt i specifikt utsatta yrkesgrupper.
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Arbetsmiljö och hälsa

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang. Regionen behöver
göra systematiska insatser för att stärka arbetsmiljön och därmed bryta trenden av ökande
sjukfrånvaro. Idag är sjuktalet 5.9 procent för regionen totalt, men inom ett antal enheter är
sjuktalet över 10 procent. Vid de förvaltningar som har många enheter med höga sjuktal har en
kartläggning och analys gjorts under 2016. Inom de områden där medarbetarantalet är högt (över
25 medarbetare), med verksamheter som är geografiskt spridda och där chefen har begränsat
administrativt stöd, går det att se en koppling till höga sjuktal.
Region Gotland behöver ta fram aktiviteter både på organisatorisk (mindre chefsgrupper, se över
administrativt stöd mm), grupp- (stöd till chefer vid exempel konflikter) samt individnivå (rehab
och förebyggande insatser) för att kunna sänka sjuktalen och få en hållbar arbetsmiljö och hälsa.
Region Gotland behöver ta höjd i budget för att genomföra ovanstående insatser. Genom att
sänka Region Gotlands sjuktal från 5,9 till 4,6 procent skulle sjukfrånvarokostnaderna minska
med ca 28 mnkr.
Region Gotlands friskvårdspolicy och riktlinjer behöver även ses över för att bättre anpassas efter
behov både på grupp- och individnivå.
Ledarskap

Region Gotland behöver ta fram aktiviteter som stödjer ett hållbart ledarskap och där vi kan
rekrytera ledare som är trygga, tydliga, engagerade och inspirerande. Där vi aktivt arbetar med
den interna chefsförsörjningen som bland annat innebär att medarbetare kan växa in i
ledarskapet, där chefer kan göra intern karriär, har tydliga och väl kända uppdrag, känner sig
trygga och vågar vara modiga. Ledaruppdragen ska vara hållbara över tid.
Idag är det svårt att rekrytera chefer inom flera områden och en medveten strategi för intern
rörlighet och succession behöver tas fram. Chefernas uppdrag är omfattande med hög
arbetsbelastning och en oroande trend är ökande sjuktal och svårighet att få tid till att prioritera
bland annat egen ledarutveckling. Besparingskrav och arbetsbelastning gör det svårt för chefer att
utöva ”ett gott ledarskap”.
Chefsstödet behöver vara mer flexibelt, tillgängligt när det behövs och anpassat efter behov. Ett
digitalt beslutstödsverktyg behöver implementeras för att förenkla chefernas vardag och vara ett
komplement till övrigt administrativt stöd vad gäller att få fram bra statistik och analyser.
Erfarenheter visar att systematiskt arbete med personalplanering, arbetstidsmodeller, målstyrning
och IT-stöd ger goda möjligheter till positiva ekonomiska effekter. Forum för dialog och nätverk
samt erfarenhetsutbyte mellan cheferna behöver också utvecklas. Regionen behöver göra ett
aktivt arbete för att skapa rimliga förutsättningar för cheferna och skapa attraktiva ledaruppdrag
för framtiden.
Organisationskultur/stolthet

Region Gotland saknar en gemensam kultur som visar att vi är ett Region Gotland.
Uppfattningen är att organisationskulturen är svag och att arbetsgivarvarumärket kan stärkas
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inom flera områden. Det finns tre värdeord, men ingen gemensamt uttalad definition eller
hållning kring hur dessa ska levas. Samarbeten mellan enheter, avdelningar och förvaltningar kan
förbättras. Det finns få kanaler för att berätta om våra framgångar, att vara stolta över oss själva
och varandra. I undersökningar framkommer att många medarbetare inte vill rekommendera
andra att börja arbeta i Region Gotland.
En förutsättning för verksamhetens kvalitet är ett gott medarbetarskap. Fortsatt arbete behövs
för att stärka den gemensamma organisationskulturen. Kulturen ska utgå från den gemensamma
värdegrunden delaktighet, förtroende och omtanke. Vi behöver ta fram aktiviteter som strävar
mot en gemensam kultur, där våra värdeord är väl definierade och vi vet vilka beteenden som är
framgångsrika och att det genomsyrar organisationen. Där vi agerar som en arbetsgivare och alla
medarbetare känner stolthet och gemenskap oavsett var i organisationen man arbetar.
Mångfald och jämställdhet

Jämställdhet och mångfald är viktiga perspektiv för att klara den framtida
kompetensförsörjningen. Perspektiven skall genomsyra hela det personalstrategiska arbetet.
Inriktningen innebär bland annat att både kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid, ha
lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt att Region Gotland ska arbeta
för att motverka osakliga löneskillnader. Trots tidigare riktade insatser i löneöversynen finns
fortfarande skillnader mellan kvinnor och män.
Budget 2018

Vid beräkning av personalkostnadsökningar och kostnader för personalstrategiskt arbete framåt
behöver hänsyn tas till faktorerna ovan. Delar kan behöva finansieras centralt för att säkras i
genomförandet medan andra delar kan behöva beskrivas som tydliga krav för varje nämnd att
budgetera för inom sitt ansvarsområde.
Faktorer som bör beaktas i budgetarbetet för 2018:
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Behov för att komma tillrätta med lönestrukturer vad gäller brist och jämställdhet samt
löneökningar i nivå med övriga riket. En löneökning på 1 procent motsvarar ca 31
miljoner kronor. En ökning på 3 procent ger därmed behov av att avsätta ca 93 miljoner
kronor för löneökningar.
I dagsläget finns 71 mnkr (58+13) avsatt i den centrala budgeten för
personalkostnadsökningar. För att kunna arbeta långsiktigt med både en löneutveckling
mer i nivå med riket samt lönebildning framåt bör ytterligare 44 mnkr avsättas, dvs
sammanlagt 115 mnkr, för personalkostnadsökningar. Detta skulle också ta bort det
effektiviseringskrav som är en följd av avtal som överstiger avsatta budgetmedel.
Vad gäller brist och jämställdhet uppgår behovet till 53 miljoner (33 brist, 20
jämställdhet). I dagsläget finns 13 miljoner årligen i handlingsplan för lönebildning 20172019.
Se över verksamheter (chefsområden) som har fler än 25 medarbetare, är geografiskt
spridda och har litet administrativt stöd.
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Aktivt göra insatser (både före- och efterhjälpande insatser) för att komma åt höga
sjuktal.
Ta höjd för satsningar på utbildningsanställningar (10 mnkr) för sjuksköterskor och
lärare.
Göra aktiva insatser för att stärka Region Gotlands organisationskultur och
arbetsgivarvarumärke. Att vara attraktiv leder till större förmåga att också behålla
befintliga medarbetare. En för hög personalrörlighet är dyrbar. En nyrekrytering (annons,
rekrytering, introduktion) kostar ca 150 000 kr och sedan tillkommer kostnader för
effektivitetsförlust vid introduktion och upplärning mm. Hyrpersonal beräknas ofta till ca
dubbla kostnaden jämfört med egen personal.
Kompetensutveckling och kompetensväxling av befintliga medarbetare krävs för att klara
den framtida kompetensförsörjningen.
Upphandling av ett beslutstödsverktyg för chefer som i förlängningen kan underlätta för
cheferna. Att enkelt få fram statistik, kunna göra analyser, personalplanering och
bemanningsarbete kan ge stora ekonomiska effekter på sikt men kräver kompetens och
systemstöd.
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Driftbudget
a) Redan beslutade utökningar och besparingar (inarbetade i plankalkylen)
-betyder ökad ram och + betyder minskad ram

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 att nedanstående ramjusteringar ska genomföras 20182019. (Belopp i tkr jämfört med budget 2017, minustecken betyder att nämnden får pengar)
2018

2019

Personalkostnadsökningar

-71 000

-142 000

Prisökningsreserv

-36 000

-72 000

8 100

12 400

-1 059

-2 564

Resursfördelningsmodeller
BUN: förskola, grundskola, fritidshem
GVN: gymnasieskola
HSN: medicinskteknisk utveckling

-35 000

-70 000

SON: äldreomsorg

-17 962

-35 088

Övrigt
BUN: Kompensation hyra kulturskolan
GVN: Kompensation hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksgymnasiet

-600

-600

-1 100

-1 100

750

750

Besparing
RS

17 000

26 000

TN

7 500

15 000

TN: intern service

3 000

4 000

BN

1 500

3 000

MHN

1 500

3 000

KFN

5 000

12 000

BUN

6 000

21 000

GVN

3 000

8 000

Alla nämnder: besparing intern administration och ledning

7 500

15 000

Besparing lokaleffektivisering

10 000

10 000

Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen

10 035

10 035

Återställning av tillfällig prissänkning på IT tjänster från
regionstyrelseförvaltningen

-2 500

-2 500

-84 336

-185 667

Poster som påverkar nämnderna men är
budgeterade centralt (redan inräknade besparingar)

SUMMA RAMJUSTERINGAR ENLIGT PLAN 2018-2019

b) Justering av resursfördelningsmodeller till följd av nya demografiska antaganden

Efter nya antaganden om den demografiska utvecklingen (befolkningsprognos mars 2017)
föreslås följande förändringar. Alla belopp är förändringar utifrån 2017 års budget. (Belopp i tkr,
minustecken betyder att nämnden får pengar)

BUN: förskola
BUN: fritidshem
BUN: förskoleklass
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Behov
2018
-4 734

Skillnad
mot plan
-12 634

Behov
2019
3 960

Skillnad
mot plan
-4 440

Behov
2020
6 207

1 647

1 847

1 511

1 011

1 257

-144

1 656

510

-2 290

1 765
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BUN: grundskola
Summa BUN

GVN: gymnasieskola
SON: förändring äldre 65 år och uppåt

Summa

2 063

-137

1 193

493

-1 375

-1 168

-9 268

7 174

-5 226

7 854

-1 059

0

-2 564

0

1 052

-15 030

2 932

-31 387

3 701

-53 170

-17 257

-6 336

-26 777

-1 525

-44 264

Summan av behovet efter uppdatering av nya befolkningssiffror och vad som tidigare avsatts för
resursfördelningsmodeller är som synes i tabellen ovan totalt 6,3 mnkr 2018 och 1,5 mnkr 2018.
Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsförvaltningen används sedan 2010-01-01 en modell för fördelning av
budgetmedel som är helt anpassad till förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor”
Modellen rör förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Varje barn/elev genererar en
viss budgettilldelning (skolpeng). Modellen är baserad på prognostiserade demografiska
förändringar, sk elevströmmar inför varje budgetår. Sedan sker mätning av antalet barn/elever i
princip varje månad under året och ersättning utbetalas till resp. enhet.
Beskrivning av resursfördelningsmodellerna

I skolpengen ingår bidrag för
1. undervisning
2. lärverktyg
3. elevhälsa
4. måltider
5. lokalkostnader
6. intäkter
7. administration
8. mervärdesskatt
I förekommande fall utgår ersättning för modersmålsundervisning och extraordinära
stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp samt regionalt stöd till små skolenheter.
Förskola
Skolpengen utgår med olika belopp för barn mellan 1 och 2,5 år och äldre än 2,5 år. Beloppet per
barn i respektive åldersgrupp är lika oavsett närvarotid. Beloppet justeras för olika faktorer
exempelvis socioekonomiska.
Grundskola inkl förskoleklass
Skolpengen är ett bidrag per elev justerat för olika faktorer (socioekonomiska m.fl.). Antalet
elever på en skola genererar en viss budgettilldelning med olika tilldelning beroende på årskurs.
För små enheter belägna utanför Visby tätort utgår ett extra bidrag per elev, så kallat
landsbygdsstöd.
Fritidshem
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Från och med läsåret 2012/2013 utgår skolpeng med lika belopp för elev i förskoleklass till år 6.
Beloppet justeras för olika faktorer exempelvis socioekonomiska.
Flöden under perioden 2018-2020

Antal förskolebarn beräknas jämfört med 2017 minska till 2020. Andelen 1-5 åringar i förskola
beräknas till 96 procent av populationen. Barnunderlaget till fritidshemsverksamheten bedöms
minska något under planperioden till knappt 2 500 barn. 59,9 procent av barnen på Gotland
beräknas delta i fritidshemsverksamheten. Antalet barn i förskoleklass och grundskola väntas
totalt sett vara i princip oförändrat, något lägre i förskoleklass och något högre i grundskolan.
Tabellen nedan visar förändringen år 2018 och framåt utifrån hur många barn och elever som
man planerade för 2017 och som också kompenserats i resursfördelningsmodellen. Den
ekonomiska effekten blir att rätt anslag tillförs kommande år även om det faktiska antalet barn
inte stämmer med planeringen.
Tabell över årliga förändringar jmf med 2017 av antal deltagande barn utifrån planering för 2017.
Verksamhetsform

2017

2018

2019

2020

budget
Förskola

2 645

+39

-39

-59

Fritidshem

2 510

-60

-55

-46

613

1

-12

-35

5 298

-41

-25

+17

11 066

11 005

10 935

10 943

Förskoleklass
Grundskola
TOTALT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Programpengen baseras på genomsnittskostnaden per elev för de olika programmen. Det är stora
skillnader i kostnad per elev mellan de olika programmen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tar inför varje nytt kalenderår ett beslut om vilken programpeng som
gäller. För närvarande har vi en programpeng som ligger över riksprislistan.
Elevgruppen i gymnasieskolan på Gotland har minskat i flera år men har nu nått sin botten.
Elevvolymen kommer att vara i princip oförändrad de närmaste tio åren och i genomsnitt 560
elever per år kommer att påbörja sina gymnasiestudier på Gotland.
Tabell: antal elever i gymnasieskolan 2018-2020
2018

2019

2020

1 453

1 473

1 428

268

268

268

Kommunal skola, annan kommun

66

66

66

Fristående skola, annan kommun

56

58

58

1 843

1 865

1 820

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not
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I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.
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Socialnämnden

Hösten 2013 beslutades om att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorg som tillämpas
från budgetåret 2014.
Modellen bygger på befolkningsprognosen för personer 65+. Beräkningen av resursbehoven
grundas på kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig statistik och en viktning utifrån
resultatet från Kostnad per brukare (KPB). Resursbehovet speglar behovet utifrån de
demografiska förändringarna och redovisas i fasta priser. Lönekompensation tillkommer som
tidigare.
I beslutet om att införa en resursfördelningsmodell fanns en skrivning om att de ingående
värdena ska stämmas av en gång om året och de demografiska förändringarna ska beräknas.
Viktningen och nettokostnaden är oförändrade. Det som förändrats är antalet äldre i åldern 65 år
och uppåt.
I 2017 års budget för tillfördes 18,0 mnkr då antalet personer över 65 år beräknades öka med 304
personer jämfört med 2016. Nu när de definitiva befolkningssiffrorna för 2016 är redovisade och
en ny befolkningsprognos finns tillgänglig visar det sig att resursbehovet var något lägre vilket
innebär en reducering av budgetramen med 5,3 mnkr vid den definitiva avstämningen. Det totala
antalet äldre stämmer ganska bra med de prognoser som görs däremot kan beloppen skilja lite då
viktningen är olika beroende på ålder.
Tabell: antal personer 65 år och äldre
Antal

Beräknat Utfall
2016
2016

Planerat
2017

2017 ny Planerat 2018 ny
prognos 2018
prognos

Planerat 2019 ny
2020
2019
prognos

65-69

4 159

4 176

4 126

4 144

4 114

4 111

4 067

4 042

4 021

70-74

4 034

4 046

4 115

4 124

4 132

4 134

4 165

4 162

4 091

75-79

2 584

2 582

2 778

2 776

3 023

3 035

3 148

3 149

3 391

80-84

1 765

1 776

1 813

1 819

1 842

1 836

1 958

1 964

2 058

85-89

1 151

1 133

1 132

1 119

1 140

1 132

1 168

1 161

1 182

625

606

658

646

679

674

679

670

686

14 318

14 319

14 622

14 628

14 930

14 922

15 185

15 148

15 429

90+
Summa

Tabell: förändring resursbehov enl. befolkningsprognos mars 2017 (tkr)
(minusbelopp betyder ökade behov och plusbelopp betyder minskade behov)
Avstämning
Antal
2016
2017
2018

2019

2020

65-69

-88

165

170

356

108

70-74

-174

-1 134

-145

-407

1 032

75-79

63

-6 083

-8 121

-3 574

-7 588

80-84

-801

-3 133

-1 238

-9 325

-6 848

85-89

2 906

2 260

-2 098

-4 681

-3 390

90+

6 053

-12 744

-8 921

1 274

-5 098

7 958

-20 668

-20 353

-16 357

-21 783

Summa
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Tabell: resursbehov 2018 jämfört med det som tidigare avsatts i budget 2017 och plan 2018. Alla
belopp i tkr.
År
2016 efter def folkmängd

Resursbehov (tkr)
7 958

2017 ny prognos

-2 635

2018 ny prognos

-20 353

Beräknat behov av
budgettillskott 2018

-15 030

Avsatt i plan

17 962

Differens jämfört med det
som avsatts tidigare
(beloppet är 2,9 mnkr lägre
än det som avsatts i
planen)

2 932

Regionstyrelseförvaltningen förslår att 15,0 mnkr tillförs socialnämnden i budgeten 2018 samt att
justering sker med ovanstående belopp i planen för 2019-2020.
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c) Sammanfattning av nämndernas äskanden

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 106,3 mnkr för år 2018. Summan innehåller
kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov.
Justering resursfördelningsmodell BUN

9,3 enligt ovan

Justering resursfördelningsmodell SON

-2,9 enligt ovan

Justering resursfördelningsmodell GVN

0

RS/regionstyrelseförvaltningen

1,0

RS/regionstyrelseförvaltningen, externa avtal

0,5 se avsnitt d)

RS/regionstyrelseförvaltningen, internprishöjning

6,3 se avsnitt e)

TN/teknikförvaltningen

1,9

TN/teknikförvaltningen, internhyra

0 se avsnitt e)

TN/teknikförvaltningen, externa avtal

0,9 se avsnitt d)

TN/samhällsbyggnadsförvaltningen

0,1

TN/samhällsbyggnadsförvaltningen, externa avtal
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,07 se avsnitt d)
0
0,07

Kultur- och fritidsnämnden

5,0

Kultur- och fritidsnämnden, externa avtal

0,6 se avsnitt d)

Barn- och utbildningsnämnden

3,1

Barn- och utbildningsnämnden, externa avtal

2,4 se avsnitt d)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

0,6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, externa avtal

0,8 se avsnitt d)

Socialnämnden
Socialnämnden, externa avtal

50,5
7,7 se avsnitt d)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

7,8

Hälso- och sjukvårdsnämnden, externa avtal

8,7 se avsnitt d)

Patientnämnden

0

Överförmyndarnämnden

0,3

Valnämnden

1,6

Summa äskanden
Avsatta medel i plan för interna priser och externa avtal
Nettoäskande

106,3
-36
70,3

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen äskar 1 mnkr i ramökning.
För prishöjningar på tjänster som säljs internt se avsnitt e) Kompensation för höjning av interna
priser.
En ny europeisk förordning om dataskydd kommer att börja gälla som lag i Sverige från 25 maj
2018. Offentliga myndigheter får ett större uppdrag vilket inte bedöms klaras med befintliga
resurser. Resurstillskott på 1 mnkr äskas vilket motsvarar 1,0 tjänst, systemkostnader och
verksamhetskostnader.
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Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

I nedanstående tabell redovisas verksamhetsförändringarna översiktligt. Totala förslag med
verksamhetsförändringarna redovisas med 1 880 tkr.
Verksamhetsförändringar 2018

Offentliga toaletter
Ökad driftkostnad för exploatering A7‐området
Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg
Två nya tjänster kundtjänst
Total

Belopp, tkr

485
400
65
930
1 880

Planerat underhåll fastigheter
Inför 2018 kommer större delen av budgeten för planerat underhåll för fastigheter att flyttas från
driftbudgeten till investeringsbudgeten. Förändringen genomförs på grund av att nya
redovisningsprinciper för avskrivning av anläggningstillgångar införs, komponentavskrivning.
Förändringen redovisas i särskild tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivningar.
Offentliga toaletter
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för offentliga toaletter i Visby samt i ett antal tätorter
runt om på Gotland. De ingår i fastighetsförvaltningsavdelningens åtagande och finansieras via
anslag inom tekniska nämndens ram. År 2016 redovisas ett underskott med totalt 430 tkr, för att
få budgeten i balans med kostnaderna behövs ett ökat anslag med 485 tkr.
Ökad driftkostnad för exploatering A7-området
Exploatering av A7-området påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det
tekniska nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 tas totalt 400 tkr upp i
verksamhetsförändring. För gator beräknas ökade driftkostnader med 85 tkr, för gång- och
cykelvägar 35 tkr per år, för belysning 70 tkr per år, för skötsel av träd 220 tkr per år.
För parkskötsel beräknas driftkostnader år 2019.
De ökade driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från
markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och parkområden.
Ökade arealer för park och gator innebär ökade driftskostnader för tekniska nämnden.
Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg
Ökat anslag begärs med 65 tkr för att sköta vägar vid Visborg. Driftkostnaderna avser de vägar
som regionen övertagit i området.
Kundtjänst till skattefinansierad verksamhet
Teknikförvaltningens kundtjänstverksamhet är idag taxefinansierad i budgeten. Ett behov finns
inom den skattefinansierade verksamheten att inrätta två nya tjänster. För inrättande av två
tjänster inom teknikförvaltningens kundtjänst upptas 930 tkr. Kundtjänsten ska stödja enhet
mark- och stadsmiljö och kollektivtrafiken.
Verksamhetsförändringar hamnverksamheten
Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF 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 under 2017.
I och med att kryssningskajen blir klar till säsongen 2018 kommer kryssningsverksamheten till
huvuddel flytta dit och ha Copenhagen Malmö port, CMP, som huvudman. Det innebär att en
verksamhet som tidigare gett ett nettoöverskott i den skattefinansierade hamnverksamheten
minskar stort. Jämfört med tidigare år bedöms att nettoöverskottet på 500-1000 tkr årligen från
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kryssningsverksamheten kommer att försvinna. Mindre kryssningsfartyg kommer även
fortsättningsvis att angöra Visby inre hamn men det kommer inte påverka ovanstående i någon
större utsträckning.
Utvärdering av kalkutlastning från Klintehamns hamn kommer att ske under 2018 och då
kommer även slutsatser för framtida verksamhet att kunna dras. Bedömningen är att volymerna i
Klintehamn kommer att öka och i princip kommer hela volymen i miljödomen 375 Kton att
nyttjas vilket även borgar för ökade intäkter. Om vi med nuvarande hamntaxa antar att 100 Kton
kalksten kommer lastas ut årligen kan beroende på fartygsstorlek intäkten öka med 700-900 tkr.
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Ökade kapitalkostnader för räddningstjänsten beräknas med 121 tkr beräknat på 2016 års
investeringar.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader 2017

Belopp, tkr

Räddningstjänsten

121

Byggnadsnämnden

Inget äskande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Naturvårdsverket ställer krav på kommunerna att mäta halter av luftföroreningar i syfte att vis att
Sverige uppfyller miljökvalitetsnorm för luft (EU lagstiftning) Regionen har överskridit de
riktvärden som finns för små partiklar (pm10). Mätningarna ska göras på ett lämpligt ställe som
uppfyller ett antal kriterier. Då det inte finns egna lokaler i regionen på en sådan plats så hyrs
lokal av GEAB. Denna lokal är elcentral för hela Östercentrum och förvaltningens medarbetare
har inte behörighet att gå in i byggnaden. Det innebär att tjänsten köps via externt avtal, detta
medför en årlig kostnad på 70 tkr för enhet miljö och hälsoskydd.
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden äskar sammanlagt 5,0 mnkr år 2018.
Äskande, tkr

2018

2019

2020

Samverkansmodellen

3 780

800

800

Meröppna bibliotek**

100

200

300

A7 hallen - ökad hyra *

0

375

375

Nytt boknings- och bidragssystem**

0

0

50

Reinvestering av konstgräsplan
Rävhagen Visby**

0

350

350

300

300

300

50

50

50

500

500

500

Budget- och skuldrådgivning
Renovering och underhåll av konst
Filmkluster Kustateljén
Hyra Roma ungdomsgård
Summa

250

250

250

4 980

2 825

2 975

*Investeringen ligger i planen för 2018 och hyran ökar 2019. Korrigerat jämfört med kultur- och fritidsnämndens strategiska plan.
** Driftskonsekvenser av äskad investering

Samverkansmodellen

Institutionerna har äskat medel på sammanlagt 3,8 mnkr. 3 mnkr är engångsanslag och 800 tkr är
varaktigt.
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Engångsanslag 2018

Förstärkning 2018 och framåt

-

250

400

-

Gotlands länsbibliotek
Gotlandsmusiken
Länsteatern på Gotland

1 230

-

Gotlands museum

1 350

300

Film på Gotland
Summa

-

250

2 980

800

Gotlands länsbibliotek äskar 250 tkr för att utveckla arbetet med läs- och litteraturfrämjande
verksamhet som är ett nytt område i kulturplanen.
Gotlandsmusiken vill öka ambitionen vad gäller nätverksarbete i Östersjöregionen. Medel äskas
för konstnärligt utbyte med ensemble i Arsis i Estland. Vidare äskas medel för projektering och
genomförande av produktion samt turné i Sverige med Sondheim musikalen Frogs samt medel
för Sverigeturné i samarbete med två övriga professionella storband, Norrbotten Big Band och
Bohuslän Big Band.
Länsteatern äskar totalt 1,2 mnkr 2018 för att rusta upp publikplatser, teknik och
tillgänglighetsanpassa toaletter. Vidare äskas medel för inköp av lyftanordning till teatern, inköp
av kulturbuss som ska köra publik till föreställningar samt medel för att översätta
kommunikationsmaterial till andra språk.
Gotlands museum äskar 450 tkr för att arbeta med digital tillgänglighet genom audioguider på
museet. 600 tkr äskas för att påbörja ny basutställning om förhistoria dvs stenålder till vikingatid.
600 tkr äskas för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Konstmuseet samt ny 50 % tjänst
som konstpedagog.
Film på Gotland behöver förstärkas med en 50 % tjänst som filmkommissionär vilket motsvarar
250 tkr.
Budget och skuldrådgivning

Utökning av budget och skuldrådgivningen med 0,5 tjänst motsvarande 300 tkr.
Renovering och underhåll av konsten i Världsarvet

Utökad budget med 50 tkr för att bevaka den offentliga konsten i Världsarvet.
Filmkluster Kustateljén Fårösund

Då Gotlands Filmfond har dragit sig ur verksamheten finns ingen finansiering för den del av
hyran för Kustateljén som Gotlands Filmfond betalade. För att möjliggöra en fortsättning av
verksamheten i Kustateljén utan att behöva finansiera verksamheten med projektmedel behövs
en ramförstärkning på 500 tkr.
Hyra ungdomsgård Roma

Ungdomsgården i Roma kommer under 2017 att samlokaliseras med biblioteket i Roma. Medel
äskas som kompensation för ökad hyra med 250 tkr.
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Barn- och utbildningsnämnden

Enligt den senaste befolkningsprognosen är behovet av tillskott år 2018 via
resursfördelningsmodellen 9,3 mnkr högre än det som avsatts i planen. Se punkt b) ovan. Utöver
detta äskar nämnden om en ökad budgetram med 3,1 mnkr år 2018.
Äskande (tkr)

2018

2019

2020

Lokalkostnad förskola Törnekvior*

3 120

3 120

3 120

-

1 600

1 600

3 120

4 720

4 720

Lokalkostnader övrigt
SUMMA

*Lokalkostnader är beräknade som schablon på 8 procent av investerat kapital inklusive internränta på 2 procent.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal som beskrivs under punkt
b och d, äskar nämnden om ramtillskott på 0,6 mnkr 2018.
Äskande (tkr)

2018

2019

2020

Lokalkostnader Folkhögskola

600

1 200

1 200

SUMMA

600

1 200

1 200

Socialnämnden

Socialnämnden äskar 50,5 mnkr för att nå en ekonomi i balans. I beloppet ingår inte
kompensation för resursfördelningsmodell, personalkostnadsökningar och externa avtal.
Nämnden äskar även särskilda medel för att lönesatsningar inom utpekade bristyrken.
Äskanden drift, tkr

Verksamhet

Barn‐ och ungdomsvården
Beroendevården
Ensamkommande flyktingbarn
LSS‐verksamhet
Projektering av lokaler
Socialpsykiatriskt team med hälso‐ och sjukvården
Summa

IFO
IFO
IFO, BEU
LSS
LSS, äldreomsorg
IFO

Särskilda bristyrken löneökningar

Samtliga

2018
30 000
4 000
10 000
4 000
1 000
1 500
50 500
4 200

Enligt socialnämnden finns det en obalans mellan behov och resurser för barn- och
ungdomsvården, beroendevården och LSS-verksamheten. Obalansen har funnits i många år och
beror på att behovet och kostnaderna ökat.
Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har ökat kraftigt, från 90 mnkr till 133 mnkr på fem
år. Detta avser framför allt kostnader för externa placeringar som ökat från 25 mnkr 2012 till 56
mnkr 2016, en ökning med 124 procent. Ökningen mellan 2015 och 2016 var 33 procent.
Underskottet mot budget uppgick till -43 mnkr 2016. Nämnden arbetar med ett flertal åtgärder
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för att minska antalet placeringar bl.a. förstärkning av familjehemsorganisationen, ett
utredningshem i egen regi och det socialpsykiatriska teamet. Trots insatserna bedömer nämnden
att gapet mellan budget och utfall inte kan överbryggas enbart med de åtgärder som vidtagits.
Ett socialpsykiatriskt team med hälso- och sjukvården har bedrivits i projektform i tre år med
delvis finansiering av statliga PRIO-medel. Syftet med teamet är att minska antalet placeringar av
barn och ungdomar. Teamet har haft ett gott resultat och genom färre placeringar av barn och
unga kan även kostnaderna för placeringar hållas tillbaka vilket påverkar socialnämndens
ekonomi positivt. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är ca 2,5 mnkr per år.
Socialnämnden har finansierat med 1,2 mnkr , hälso- och sjukvårdsnämnden med 0,5 mnkr och
den statliga finansieringen ca 0,8 mnkr. Den statliga finansieringen upphör från 2018. För att
kunna fortsätta verksamheten äskar socialnämnden 1,5 mnkr.
För ensamkommande flyktingbarn äskar socialnämnden 10 mnkr då ersättningarna sänks
betydligt från juli 2017samtidigt som regelverket förändras. Förvaltningen arbetar intensivt med
att omstrukturera verksamheten och sänka kostnaderna men befarar trots detta ett stort
underskott då ersättningarna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna.
Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare inom beroendevården varierar år från år,
bland annat beroende på inflöde av droger, men utfallet överstiger budget. Behovet av LSSverksamhet ökar sakta för varje år och ytterligare 4 mnkr behöver tillföras för att få rimliga
ekonomiska förutsättningar.
Driftmedel för projektering av en ny gruppbostad 2018 äskas med 1 mnkr.
För att kunna lyckas med kompetensförsörjningen behöver förvaltningen höja löner för vissa
bristyrken och då behövs tillskott av medel. Idag används allt mer kostsam hyrpersonal vad gäller
sjuksköterskor och socionomer med ökade kostnader som följd. Användandet av hyrpersonal
leder också till en försämrad personalkontinuitet som är negativt för brukarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 7,8 mnkr. I beloppen ingår inte kompensation för externa
avtal, personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt svårrekryterade yrkesgrupper
utifrån genomförd lönekartläggning.
Tabellen är justerad mot nämndens strategiska plan såtillvida att den innehåller nettoeffekter,
medan nämnden har beskrivit bruttoeffekten.
Äskanden drift, mnkr

2018

Justering av resursfördelningsmodell

2,6

Ytterligare kompensation för kostnadsfri öppenvård

0,2

Höjd åldersgräns för fri tandvård

1,6

Hyreshöjning pga investering i reservkraft

1,4

Socialpsykiatriskt team

2,0

Summa

7,8

47

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att bli ersatt enligt resursfördelningsmodell, 2,5 procents
nettokostnadsutveckling vilket motsvarar 37,6 miljoner. I planen för 2018 finns redan avsatt 35
mnkr, mellanskillnaden 2,6 upptas i tabellen ovan.
För den satsning på sjukvård för äldre som genomförts under 2017, kostnadsfri öppen hälso- och
sjukvård för personer 85 år och äldre har hälso- och sjukvården blivit kompenserad med 1,2
miljoner, vilket motsvarar den ersättning som Region Gotland erhållit från staten. Vid en närmare
analys är inkomstbortfallet för hälso- och sjukvårdsnämnden ca 1,4 miljoner. Nämnden begär
inför 2018 att kompenseras med mellanskillnaden.
Den statliga satsningen på kostnadsfri tandvård för unga fortsätter 2018 då åldersgränsen höjs till
23 år. Nämnden begär kompensation med 1,6 mnkr för detta vilket motsvarar det statsbidrag
Regionen tilldelas för denna satsning.
Nämnden har gjort investering i reservkraft till Visby lasarett för ca 20 mnkr. Hyreskostnaden
kommer att öka med 1,4 mnkr från 2018. Nämnden begär kompensation för den ökade
hyreskostnaden med samma belopp..
Ett socialpsykiatriskt team med socialnämnden har bedrivits i projektform i tre år med delvis
finansiering av statliga PRIO-medel. Syftet med teamet är att minska antalet placeringar av barn
och ungdomar. Teamet har haft ett gott resultat och genom färre placeringar av barn och unga
kan även kostnaderna för placeringar hållas tillbaka vilket påverkar socialnämndens ekonomi
positivt. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är ca 2,5 mnkr per år. Socialnämnden har
finansierat med 1,2 mnkr , hälso- och sjukvårdsnämnden med 0,5 mnkr och den statliga
finansieringen ca 0,8 mnkr. Den statliga finansieringen upphör från 2018. För att kunna fortsätta
verksamheten äskar hälso- och sjukvårdsnämnden 2,0 mnkr.
Nämnden bedömer att det är nödvändigt att avsättning av extra medel för särskilt svårrekryterade
grupper görs utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra landsting/regioner.
Patientnämnden

Patientnämnderna kommer med största sannolikhet att få utökat uppdrag från 2018-01-01. Det är
resultatet av den översyn av klagomålshanteringen som gjorts. Anledningen till översynen är att
klagomålssystemet upplevs som otydligt av patienterna.
I klagomålsutredningen nämns ett statsbidrag på cirka 700 000 per mindre patientnämnd. Detta
statsbidrag är endast avsett att täcka de merkostnader som de nytillförda uppgifterna medför.
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens kansli består idag av 3,75 handläggare. Med den höga
arbetsbelastningen i åtanke ser nämnden ett behov framåt att utöka antalet tjänster från 3,75 till 4.
En sådan utökning beräknas kosta 135 000 kr/år. För att få medarbetare som stannar kvar och
utvecklar verksamheten vid kansliet krävs en höjning av kompensation på 120 000 kr/år för
lönejusteringar. Likaså har kansliet behov av kompensation om 50 000 kr/år för
vikarie/tidsbegränsad anställning under vissa perioder under året.
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Valnämnden

Allmänna val ska genomföras i september 2018. Valnämnden äskar anslag på 1 621 000 kronor
för att genomföra valet. Valnämnden önskar också få höjt anslaget som utgår årsvis mellan valen
från 62 000 kronor till 80 000 kronor med start 2020.
d) Externa avtal
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Begär 526 tkr för externa avtal.
Avtal eller motsvarande, tkr

2018

Partistöd

2019

2020

78

78

78

Porto

300

300

300

Div. medlemskap

107

107

107

41

41

41

526

526

526

Ekonomisystem
SUMMA

Anslaget för partistöd kommer för 2018 enligt gällande regler att öka med 78 tkr beroende på att
prisbasbeloppet höjts. Region Gotlands portokostnader har ökat de senaste åren vilket både
beror på pris och volym. Prisökningsdelen uppgår till 300 tkr. Arbete pågår för att få ner
volymerna av post. Medlemsavgifter och vissa avtal såsom avgift till SKL kommer att öka med
107 tkr. Avtalet för ekonomisystemet Visma räknas upp enligt index SNI AKI J vilket motsvarar
41 tkr.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande
externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Externa avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Externa avtal ÅVC
Total kompensation

Budgeterad
Kostnad 2017, tkr
50 550
22 974
6 000
3 852

Index, %

Kompensation, tkr

6,0
6,0
7,3
-

390
100
436
0
926

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för kollektivtrafiken vilket regleras med index . Regionens
kostnader uppgick till 52 753 för år 2016. Kollektivtrafiken betalar 4 stycken indexfakturor årligen
och prisjämförelser har gjorts mellan 2015 och 2016. Kostnadsökningen visar på en utveckling på
6 procent vilket skulle motsvara en ökning för helår på ca 390 tkr. Kompensation begäres med
390 tkr inför 2018.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 100 tkr upp vilket motsvarar 2016 års
indexkostnad
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt
transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa
tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med
436 tkr för år 2018 vilket begäres i ökat anslag.
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Teknikförvaltningen har ett externt avtal för skötsel av fem återvinningscentraler. I avtalet som
kostar 4 051 tkr per år finns det också indexreglering med genom arbetskraftsindex. Ingen
kompensation sökes för 2018 då kostnaderna sjunker mellan år 2015 och 2016.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 926 tkr.
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Externa avtal regleras med index
under pågående verksamhetsår. Kompensation för 2018 är beräknad och redovisas i
nedanstående tabell.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Total kompensation

Budgeterad
Kostnad 2017, tkr
1 030

Kompensation år 2018, tkr
70
70

Kompensation för externa avtal begärs med 70 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden

Begär 0,6 mnkr för externa avtal.
Indexuppräkning för externa utförare inklusive institutionerna äskas. För länsinstitutionerna som
omfattas av kultursamverkansmodellen och de internationella konstnärsresidenserna motsvarar
en uppräkning med 2 procent 438 tkr och 2 procent för drift av föreningsdrivna anläggningar
motsvarar 162 tkr. Detta blir sammanlagt 600 tkr.
Belopp

Uppräkning

7 756

155

449

9

Länsmusiken

6 246

125

Länsteatern (exklusive lokalhyra)

3 178

64

Länsbiblioteket

799

16

Film på Gotland

795

16

Danskonsulent

167

3

Östersjöns författar- och översättarcentrum

430

9

Baltic Art Center

600

12

1 050

21

400

8

1305

26

Köp av verksamhet, idrottsanläggningar

1 621

32

Föreningsdrivna anläggningar

5 221

104

30 017

600

Länsmuseet
Länsmuseet – konsthanteraren

Visby internationella tonsättarcentrum
Bergmancenter
Gotlands idrottsförbund

SUMMA
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Barn- och utbildningsnämnden

Begär 2,4 mnkr för externa avtal.
Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem,
skolverksamhet oavsett kommunal eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att
bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även fristående huvudman. Löneutvecklingen har i nedanstående tabell beräknats
till 2 procent 2018-2020 och övriga indexantaganden med 1 procent per år.
Skolskjutsavtalen regleras årligen. Index uppskattas till 1,0 procent.
Omslutning,
tkr

Ökning

Ökning

Ökning

2018, tkr

2019, tkr

2020, tkr

Köp av huvudverksamhet från


fristående förskolor

48 852



fristående fritidshem

8 336



fristående förskoleklass

2 591



fristående grundskolor

36 759

Köp av stödverksamhet (skolskjutsar) indexuppräkningar

43 352

Summa

1 977

1 949

1 946

434

434

434

2 411

2 383

2 380

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begär 0,8 mnkr för externa avtal.
Externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2017 finns inte. Den fristående skolan skall
dock ersättas för de ökade eller tillkommande kostnader som uppstår för den kommunala skolan
i budget 2017 vilket ger effekter som liknar avtal. Rampåverkan uppskattas till 0,8 mnkr.
Socialnämnden

Socialnämnden begär 7,7 mnkr för indexuppräkning av externa avtal.
Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är 374 mnkr 2016. Delar av ökningen rör äldreomsorgen som kompenseras via
resursfördelningsmodellen. De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med
omsorgsprisindex, OPI, som tas fram av SKL. Ett fast OPI blir inte klart förrän i april eller maj.
Prisökningen antas vara 2 procent 2018.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 8,7 mnkr för externa avtal.
Nämnden har i sitt underlag tagit med både beräknad indexhöjning och beräknad volymökning
enligt nedan.
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Avtal

Omslutning
(tkr)

Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, Saab
Security)

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

Kompensation
2018(tkr)

SOS =0% t o m 2018
Övriga 4% på 467’

+0%

19

Privata vårdgivare enl
nationella taxan. Läkare
och sjukgymn.

6,385 Mkr

2% (styrs av förhandling
SKL)

-5%

0

Privata vårdgivare enl
avtal (sjukgymnastik,
psykoterapi, fotvård)

2,24

2%

+/- 0

50

Njursjukvård (Diaverum)

17,7

80% av AKI kol M-O majmaj

+2% (vägt: ÖV o TX
+4%, PD oHD 0%)

Privat primärvård (Ptj,
Unicare)

29,6

2%

+2% (Ökn
listningspoäng pga
alder mm)

1184

Ambulans (Falck)

31,1

90% av VPI 2,2

Ambulanshkp (SMC)

27,6

90% av LCI kol H
kv4=3,98%

5%

2500

Ambulansflyg (SAA)

2,0

Spotpriser

5%

Regionvård

140 000

2,5 %

3 500

Konsultavtal (till största
delen KARGO)

13 000

2,5 %

325

Distribution av läkemedel
(ApoEx))

635

80% LCI

0%

13

Sjukvårdsrådgivning
(Previa)

3,1 Mkr

LCI kolQ =1%

1%

62

Privat barn- och
ungdomstandvård

1 000

LPIK 2,6%

26

Privat tandvård –
Tandvård till särskilda
patientgrupper.

650

LPIK 2,6%

17

Totalt

354

503

180

8 733

e) Kompensation för höjning av interna priser
Regionstyrelseförvaltningen

Inom regionstyrelseförvaltningen är för närvarande måltidsavdelningen samt
försörjningsavdelningen rena resultatenheter som finansieras via internt köp och sälj. Kvalitet och
digitaliseringsavdelningen finansieras till del av anslag och till viss del av internt köp och sälj.
Övriga avdelningar är helt anslagsfinansierade.
Justering av internpriser för resultatenheterna är grundläggande för driftbudgeten och
förvaltningen behöver årligen genomföra en höjning av resultatenheternas priser med anledning
av ökade lönekostnader, eventuellt höjda internhyror samt generella prisökningar för varor och
tjänster.
Förvaltningen återkommer med förslag när beslut är taget, hur prishöjningen ska fördelas på olika
tjänster samt hur kompensationen fördelas till respektive köpande förvaltning.
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Prisförändringar, tkr

2018

2019

2020

Löneökningar 3 procent

4 200

8 526

12 981

210

424

639

750

750

750
1 000

Hyresförändring (1 %)
Måltidsförsörjning
Personalkonsekvens kök A7
Ev personalkonsekvens kök Västerhejde

-

1 000

Hyreskostnader

440

1 070

2 290

Ökad andel ekologiska livsmedel

750

1 500

2 250

6 350

13 270

19 910

SUMMA

Löneökning

Förvaltningen räknar med en lönekompensation på 3 procent 2018. Det motsvarar 4,2 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 279 mnkr varav resultatenheterna svarar för 50 procent.
Hyresförändringar

En hyresförändring på 1 procent innebär en kostnadsökning på 0,2 mnkr för resultatenheterna.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 40,7 mnkr varav resultatenheterna svarar för 50
procent.
Måltidsförsörjning

Förvaltningen planerar enligt tidigare beslut att omvandla serveringskök till produktionskök vilket
kräver utökad bemanning. Under 2017 blir förskolan på A7 klar vilket innebär att en förstärkning
krävs med 1,5 tjänst för att leverera frukost, mellanmål och lunch till cirka 100 barn. Beräknad
kostnad 750 tkr. Om Västerhejde skola omvandlas till produktionskök 2019 krävs
personalförstärkning med 2,0 tjänst vilket beräknas kosta 1 mnkr.
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar hyrorna. De kök
som är aktuella är Gråbo, Terra Nova, CPG, Wisbygymnasiet Söder. För de investeringar som
görs 2017 beräknas hyran öka 2018 med 440 tkr mer än den kompensation förvaltningen tidigare
erhållit.
Under 2016 var 22 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska. Detta till
en extra kostnad på 3 mnkr. I den nya nationella livsmedelsstrategin föreslås ett mål på 60
procent ekologiska livsmedel år 2030. För att klara en ökning till 25 procent krävs en
budgetförstärkning på 750 tkr.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen
Fastighetsförvaltningens timpriser

Fastighetsförvaltningsavdelningen bedömer att det interna timpriset för fastighetsskötseln
behöver justeras för 2018 med 15 kr/timme, detta på grund av ökande kostnader för personal.
Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att få nya uppdrag under 2017 och det finns en
osäkerhet när det gäller ekonomin. År 2016 och 2017 höjde GEAB nätavgifterna med 12
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procent årligen, det motsvarar en kostnadsökning med ca 1 miljon kronor per år. Kostnader för
reparationer beräknas öka pga. minskat planerat underhåll. Senast internhyrorna höjdes var år
2013. Internhyran har sänkts 2017 med 3 mnkr utöver sänkningen på grund att interräntan
ändrades från 4 till 2 procent. Inför 2018 kommer internhyran att sänkas ytterligare med 3 mnkr.
f) Externa taxor och avgifter
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom räddningstjänsten finns följande externa taxor:






Taxa för brandskyddskontroll- årlig indexuppräkning sker vid halvåret.
Taxa för rengöring och sotning - årlig indexuppräkning sker vid halvåret
Taxa för tillsyn LSO - lagen om skydd mot olyckor, ändras vid behov
Taxa för tillsyn LBE - lagen om brandfarliga och explosiva varor, ändras vid behov
Prislista för uthyrning av materiel, ändras vid behov.

För tillfället inga förändringar.
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.
 Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa -årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 2017.
 Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Avgiften för slamtömning har reviderats fr o m 2016.
 Avgifter för vissa transportdispenser så kallade transporttillstånd - årlig indexuppräkning
görs.
 Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Under 2016 planeras en
justering att göras av fullmäktige.
 Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas.
 Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs.
Ny taxa gäller fr o m 2016
 Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Taxan har reviderats och gäller fr o m 2016 .
 Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
 Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Taxan kommer under 2017 ses över och
justeringar göras för tillämpning from 2018-01-01.
 Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade
avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas.
 Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning
sker.
Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering
Byggnadsnämnden

Utifrån SKL modell för taxor inom kommunalverksamhet har en översyn av taxemodell och
revidering av timpris genomförts under 2016. Vilket medfört ny taxemodell från och med år
54

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

2017, samt ett nytt timpris för byggnadsnämndens verksamhetsområden. Detta har medfört
förändring i de externa taxorna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utifrån SKLs modell för taxor inom kommunal verksamhet har en översyn av taxemodell och
revidering av timpris genomförts för tillsyn inom Miljöbalkens område under 2016. Detta har
medfört en ny taxemodell inom vissa verksamhetsområden, samt ett nytt timpris som gäller för
hela Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.
Taxan inom livsmedelskontrollen ändrades 1/1 2016 och en utvärdering av förändringen
kommer att genomföras under 2017.
Socialnämnden

Förvaltningen ser inga större skillnader i intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda utifrån maxtaxa som för 2017 uppgår till 2 013 kronor per månad och
brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor per
månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tandvårdstaxan ses över i samband med att de statliga referenspriserna ändras. Ingen justering är
aktuell. Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs till att omfatta ungdomar till och med 23 år.
Kompensation begärs under driftäskanden.
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Investeringar
Sammanfattning av nämndernas äskanden

Investeringsbudgeten för 2018 på 552 mnkr beslutades i samband med regionfullmäktiges beslut
om Strategisk plan och budget 2017 – 2019. Regionstyrelseförvaltningens rekommendation är att
regionfullmäktige även i fortsättningen ska ta beslut om en tvåårig investeringsbudget.
Nämndernas investeringsäskanden uppgår till 571 mnkr för 2018 (+19 mot tidigare beslut) och
totalt 4 066 mnkr 2018-2022. Investeringar i affärsdrivande verksamhet som vatten- och
avloppsverksamhet (exklusive linjehamn) uppgår till 324 mnkr för 2018 och till 1 534 mnkr för
perioden 2018-2022.
Nivån på investeringsäskanden fortsätter att vara väldigt hög. En starkt bidragande orsak ligger
inom den affärsdrivande delen och förklaringen är utmaningarna inom vattenområdet för att
säkra tillgången av vatten. Både vad gäller behoven av investeringar och ambitioner så är de
fortsatt höga. Tittar man bakåt så ser man utfallsmässigt att regionen inte mäktar med att realisera
beslutade investeringar fullt ut. Konsekvensen av detta ser vi i den årliga kompletteringsbudgeten
avseende investeringar som ligger på en konstant hög nivå. Ett sätt att komma tillrätta med skulle
kunna vara att minska på investeringsnivå för den närmaste perioden tills vi ser att de höga
ambitionerna kan realiseras rent resursmässigt, såväl ekonomiskt såsom verksamhetsmässigt.
Bilaga: Investeringsplan 2018-2022

Exploateringsbudget
Exploateringsplan 2018 - 2021

Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under de senare åren har efterfrågan på bostäder ökat
alltmer, trots att bostadsbyggandet under samma tid har ökat kraftigt. Orsakerna till ökad
efterfrågan på bostäder är flera, bland annat:
- Gotlands folkmängd ökar, ökad inflyttning till Visby, glesare boende, försvarets och polisens
etablering, fler studenter på Campus och bosättningslagen för nyanlända.
Med stöd av rådande förutsättningar gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det årliga
behovet framgent kommer att vara mer än 300 bostäder per år.
Exploateringsplanen för 2018-2021 omfattar och möjliggör för byggande av ca 1 500 bostäder,
men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och därför bygger planen
på att ca 1200 bostäder kommer till stånd under kommande 4-årsperiod. Det pågår dessutom ett
stort antal privata bostadsprojekt i Visby och till del även på andra platser på Gotland. Dessa
exploateringsprojekt har påverkan på genomförandet av de projekt som regionen själv råder över
och finansierar.
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Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där flygbullerregler
omöjliggör bostadsbyggande. Ett sådant exempel är kv Melonen i Visby. Däremot har lättnader i
regelverket nu inneburit att villa- och radhustomter inom kv Kaptenen Visby kan exploateras.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen ökade
åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa kostnader finns
med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande
för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för ett projekt innan
det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna avsätta mindre medel
för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt. En sådan utredning eller
studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel för sådana projekt bör finnas
hos regionstyrelseförvaltningen och föreslås i exploateringsbudgeten uppgå till 2 mnkr per år. Av
budgettekniska skäl vore det dock att föredra att denna typ av ”riskpengar” fanns i
regionstyrelseförvaltningens driftbudget istället.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel ska
exploateringsplanen fortlöpande samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor, ska
Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd mark färdig
för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan bedömas uppstå. Marken
planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp mm.
Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att beredskapen för att möta efterfrågan
av industrimark är god. Stora områden med industrimark finns inom nya detaljplaner för A7området och ett projekt inom kv Sotaren Visby med planläggning av mark för industri, handel
och kontor pågår.
För tillfället finns 14 olika områden i exploateringsplanen.
1. Infrastruktur yttre A7
2. Såpsjudaren Terra Nova
3. Järnvägen Södercentrum
4. Torslunden Visby Norr
57

Beredningsunderlag 2018-2020 Region Gotland

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Visborg strukturplan
Östercentrum
Kvarteret Sotaren Terra Nova
Kopparslagaren Terra Nova
Brodösen Terra Nova
Bostadsprojekt utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Visby hamn, stadsutveckling
Förtätningsprojekt, Visby
Industrimark

Medel för tidiga skeden
Startpromemoria är ett nytt sätt att arbeta som regionstyrelseförvaltningen och berörda
förvaltningar har börjat tillämpa under 2016. I en startpromemoria utreds förutsättningarna för
att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir ett underlag för ett
regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I vissa fall kan det inom ramen för ett
Start-PM vara nödvändigt att göra enklare undersökningar av mark eller annat som då kan
innebära att externa konsulter används. För detta är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten
finns en ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas.
Exploateringsbudget de två kommande åren är beräknad till
2018: bruttoutgift 63,3 mnkr
2019: bruttoutgift 70,8 mnkr.
Bilaga: Exploateringsplan med bilaga
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0

11 000

Summa RS/SF

3 000
8 000
11 000

0

9 100

5 000
800
7 000

1 200

2 100

Budget 2017

Summa lokaler

Wisbygymnasiets kök
Obs ny Wisbygymnasiet norr
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen

Summa IT investeringar
Investeringar i lokaler

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst

IT-investeringar

Pott

RS/Serviceförvaltningen

Summa RS/LK

Summa IT investeringar

Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa
Digital långtidslagring/ e-arkiv
HR-system
Diarie-/dokumenthantering
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering

IT-investeringar

Pott
Simhall (förstudie)

RS/Ledningskontoret

Nämndernas investeringar 2018-2022

6 818

0

Sida 1

Kompletteringsbudget

17 818

0

Totalt 2017

0

0

Budget 2018

0

0

0

0

0

Budget 2019

0

0

0

0

0

Plan 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Summa RS/RSF

Pott
Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelsen

Nämndernas investeringar 2018-2022

0

Budget 2017

0

Sida 2

Kompletteringsbudget

0

Totalt 2017

27 500

35 200

1 000

2 000
4 000
2 000

2 000
2 000
2 200
1 000

3 000
8 000

1 200
2 100
1 300
7 600

3 000

Budget 2019

3 000
8 000

3 000
2 600
300
2 200
1 200

Budget 2018

28 400

1 000

2 000

2 900
550
3 000
650
1 500
2 800
3 000
8 000

3 000

Plan 2020

26 700

2 200
500

3 000
8 000
8 000
2 000

3 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

16 500

500

2 000

3 000
8 000

3 000

Plan 2021

Sida 3

34 400

500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
5 000
1 500
500
1 500
1 000
500
800
2 000
500
3 000
500

600

Budget 2018

1 500

0

Totalt 2017

Summa Kollektivtrafik

0

0

Kompletteringsbudget

500
1 000
0

43 600

38 000

5 000

600

Budget 2017

Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem

Kollektivtrafik

Summa Mark- och stadsmiljö

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Anslutningar till flygplatsen
Kapacitetsförbättringar solbergagatan
Ombyggnad almedalsscen
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Ställplatser husbilar
Investeringsram

Mark- och stadsmiljö

Pott

Teknikförvaltningen

Tekniska nämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

1 000
500
5 000
6 500

1 500

1 000
500

24 600

500

500

32 300

2 500

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Plan 2020

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

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Budget 2019

1 500

1 000
500

21 600

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

1 500

1 000
500

21 600

5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

500
2 000
1 500
3 200
500
800
2 000
1 000

600

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Nämndernas investeringar 2018-2022

2 000

2 000

Summa Avfall

5 000
1 500
119 000

50 000
5 000
20 000

3 500
20 000

3 000
5 000
2 000
2 000
2 000

Budget 2017

Slite deponi
Återvinningscentraler
Roma avfallsanläggning
Avveckl spilloljedepå Gute
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll

Avfallshantering

Summa VA

Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Roma kyrkby VA
Visby Annelund avloppsp

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

7 970

187 100

Sida 4

Kompletteringsbudget

Totalt 2017

40 000
4 000
100
1 000
1 000
500
1 000
1 000
48 600

275 245

3 500
110 000
5 000
24 000
40 000
4 000
3 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000
54 745
5 000

Budget 2018

22 900

900
500
500

1 000
1 000
500
500
24 000

20 000
1 000

12 000

10 000
2 000

11 000

10 000
1 000

28 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

143 000

5 000

5 000

128 000

50 000

60 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2021

50 000

45 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

Plan 2020

20 000
1 000

175 445

50 000

11 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000
36 445
5 000
45 000

Budget 2019

Nämndernas investeringar 2018-2022

132 500

Summa hamnar

8 000
8 000

Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

Totalsumma TN/TKF
Varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn

Totalt investeringar fastighetsförvaltningsavd.
315 100
194 100
121 000

10 000

Summa fastighetsförvaltningavd

Gata-park

5 000
5 000

OVK
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservvattentäkt Visby lasarett
Reservkraft Visby lasarett

Fastighetsförvaltningsavd

41 500

1 500

Summa hamnar anslagsfinansierad

Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
40 000

91 000

Summa hamnar affärsdrivande

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )

40 000

51 000

Budget 2017

Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

Hamnverksamhet (affärsdrivande )

273 420
78 292
195 128

0

0

Sida 5

Kompletteringsbudget

588 520
272 392
316 128

Totalt 2017

452 345
105 000
347 345

8 000
8 000

15 000
10 000
12 000
12 400
49 400

35 200

11 700

700
7 000

2 000

2 000

23 500

1 000
2 000
5 000
1 000
10 000
2 500
2 000

Budget 2018

291 745
86 050
205 695

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

20 500

2 000
14 250

2 000
9 000
250

1 000

250
6 250

2 000
4 000

Budget 2019

240 000
76 100
163 900

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

30 000

17 000

2 000
9 000
4 000

2 000

3 000
4 000
13 000

2 000
4 000

Plan 2020

106 100
60 100
46 000

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

11 000

4 000

2 000

2 000

7 000

2 000
5 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

222 100
60 100
162 000

8 000
8 000

25 000

15 000
10 000

11 000

4 000

2 000

2 000

7 000

2 000
5 000

Plan 2021

800

Summa BN/SBF

200
200

Pott
Fordon

Summa MHN/SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

800

1 500

1 500

Budget 2017

Pott
Mätinstrument GIS

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden

Summa TN/SBF

Brandutrustning
Utalameringsutrustning
Övningsplats
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport
Ledningsfordon

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

0

0

2 587

Sida 6

Kompletteringsbudget

0

800

4 087

Totalt 2017

200
550
750

600
1 200
1 800

6 400

1 000

700

1 500
1 700
1 500

Budget 2018

200

200

800

800

500
1 700
11 900

4 700

2 000

3 000

Budget 2019

200
550
750

800

800

8 700

1 000

4 700

3 000

Plan 2020

200

200

800

800

5 000

2 000

1 500

1 500

200

200

800

800

1 500

1 500

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Summa BUN/UAF

Summa IT investeringar

IT-undervisning
IT-lärplattor
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration

IT-investeringar

Summa maskiner&inventarier

Pott enl plan

Maskiner, inventarier

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Övriga byggnads- och anläggningsinv.

Summa lokaler

Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss

Alleskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola

A7/Törneqvior förskola
Polhemsskolan

Investeringar i lokaler

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

30 000

700
6 500

2 300
3 500

6 000
8 000

2 000

15 500

15 500

Budget 2017

10 500

Sida 7

Kompletteringsbudget

40 500

Totalt 2017

33 770

120
500
900
300
7 000
100
100
50
700
9 770

4 000
4 000

1 000
500
2 000
3 000
20 000

10 000

3 500

Budget 2018

30 550

100
50
700
9 550

100
50
700
9 550

41 550

500
900
300
7 000

4 000
4 000

17 000

2 000

15 000

Plan 2020

500
900
300
7 000

4 000
4 000

28 000

2 000

10 000
16 000

Budget 2019

36 450

50
700
9 450

500
900
300
7 000

4 000
4 000

23 000

2 000

1 000
20 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

35 550

100
50
700
9 550

500
900
300
7 000

4 000
4 000

22 000

2 000

20 000

Plan 2021

Budget 2017

3 000
3 000

3 300

Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa maskiner&inventarier

Summa GVN/UAF

Summa SON/SOF

Summa bygg&anläggning

Korttids. Projektering enkelrum
Upprustning grpbostäder
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

Välfärdsteknik m.m.
Wifi Boenden
Lifecare
Nytt verksamhetssystem

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

Pott, övrigt

Maskiner, inventarier

5 000

3 000
3 000

0

2 000
2 000

300

Summa IT investeringar
Maskiner, inventarier

Socialnämnden

300

0

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar

IT-investeringar

Summa lokaler

Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

Investeringar i lokaler

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

2 500

4 605

Sida 8

Kompletteringsbudget

7 500

7 905

Totalt 2017

8 800

4 350
6 350

2 000

1 500
150
300
500
2 450

0

15 800

3 000
3 000

300
2 500
2 800

7 500
2 500
10 000

Budget 2018

6 600

6 250

4 100
4 100

1 000
2 150

1 000
2 250

4 350
4 350

1 000
150

0

9 400

3 000
3 000

300
1 100
1 400

5 000
5 000

Plan 2020

1 100
150

0

4 400

3 000
3 000

300
1 100
1 400

0
0

Budget 2019

5 250

3 100
3 100

1 000
2 150

1 000
150

0

9 600

3 000
3 000

300
1 300
1 600

5 000
5 000

4 750

3 100
3 100

500
1 650

1 000
150

0

5 100

3 000
3 000

300
1 800
2 100

0

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

Plan 2021

Sida 9

202 400

1 600

5 000

500

27 000

100

500

500
3 000

1 500

1 500

1 500

Summa KFN/KFF

1 500

82 600

400
200 000
200 000
15 000

67 000

41 000

16 000
17 000
2 000
1 000

5 000

1 000
1 000

16 000
9 000

46 000

41 000

2 000

2 000
17 000

30 000
4 000

5 000

10 000

5 000

1 000
1 000

1 500

27 600

5 000
8 600

2 000
1 600

1 000
1 000

Pott
Nytt badhus
Meröppet bibliotek
A7 hallen, ombyggnad omkl.rum
Konstgräsplaner
Lokal till gymnastik
Nytt boknings- och bidragssystem
Nytt badhus
Ny ishall
Ridsporten Rävhagen

Kultur- och fritidsnämnden

Summa HSN/HSF

Summa bygg&anläggning

Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Primärvård
AMV Förlossning, BB, gyn

Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

1 000
1 000

10 000

3 000
17 000
5 000

Plan 2020

Pott

25 000

3 000
17 000
5 000

Budget 2019

40 600

28 000

10 000

3 000
15 000

Budget 2018

18 000

27 600

Totalt 2017

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

0

Kompletteringsbudget

5 600

15 000

3 000

Budget 2017

Inv. för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA

Patientövervakningssystem
PCI
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

Inventarier i pott (lokaler)
MRT-utrustning
Skelett undersökningsutrust, rtg

Maskiner, inventarier

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämndernas investeringar 2018-2022

1 500

1 500

1 500

1 500

26 000

5 000

5 000

1 000
1 000

20 000

3 000
17 000

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

50 100

27 000

2 000
20 000

5 000

1 000
1 000

2 100
22 100

3 000
17 000

Plan 2021

121 000
284 100
51 000
38 000

Varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn
Varav anslagsfinansierat

Varav kryssningskaj exkl infrastruktur
Varav kryssningkaj infrastruktur

* exklusive exploatering

405 100

Budget 2017

Investeringsbudget totalt *

Nämndernas investeringar 2018-2022

7 786
0

78 292
222 238

300 530

Sida 10

Kompletteringsbudget

199 292
506 338

705 630

Totalt 2017

1 000
0

323 845
246 820

570 665

Budget 2018

0
0

199 445
251 750

451 195

Budget 2019

0
0

150 900
430 550

581 450

Plan 2020

0
0

0
0

39 000
143 400

182 400

Plan 2022

Investeringar 2017‐2021

155 000
175 100

330 100

Plan 2021
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Exploateringsplan Gotland 2018-2021
1. Allmänt

1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande fyraårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Marknadsaktörerna i ett exploateringsprojekt utgörs av byggherrar, finansiärer,
fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
Marknadens aktörer har självklart en viktig roll vid genomförandet av en exploatering, men
de bidrar även vid den långsiktiga fysiska planeringen, inte minst genom sin
marknadskännedom. Byggherrar, fastighetsmäklare och andra har god kontakt med och
god kännedom om den lokala bostadsmarknaden och efterfrågan av olika typer av bostäder
i olika geografiska områden. Därför är det viktigt med ett långsiktigt samarbete mellan
exploateringsprocessens olika aktörer, inte bara under pågående exploateringsprojekt. Inom
ramen för exploateringsplanen sker detta samråd genom olika former av möten, formella
och informella, med de olika aktörerna. Genom markanvisningsprocessen kommer
marknadens aktörer in i planprocessen och ges då även möjlighet att vara med och påverka
planens utformning.
1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.
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1.3.

Grundläggande principer

De övergripande målen och inriktningen för region Gotlands framtida markanvändning
och bebyggelseutveckling anges i översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa är
därför viktiga styrande dokument vid framtagandet av exploateringsplanen.
Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter
beslut i regionstyrelsen och ska normalt ingå i den beslutade exploateringsbudgeten.
Exploateringen av ett område eller större etapp slutredovisas när samtliga åtgärder är
färdigställda och merparten av områdets/etappens fastigheter är avyttrade.
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras via ordinarie
investeringsbudget och äskas av respektive huvudman för verksamheten.
2. Exploateringsprocessen

Exploateringsverksamheten kan som process indelas i följande faser.

2.1.

Förstudiefasen


En idé om exploatering inkommer till regionstyrelseförvaltningen. Tillsammans
med berörda förvaltningar görs en förhandsbedömning om projektets lämplighet.
En värdering sker enligt fastställd kriteriemodell (se under pkt 3.).



Om exploateringsförslaget bedöms lämpligt att genomföra görs en förstudie, ett
Start-PM, som översiktligt redovisar förutsättningar för detaljplan, markanvisning,
tidplan, exploateringskalkyl mm.

2.2.

Planeringsfasen


Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) gör med StartPM:et som grund ett förslag till prioritering av exploateringsförslaget och det
infogas därefter i förslaget till exploateringsplanens projektkatalog som
regionstyrelse och regionfullmäktige har att behandla vid den kommande
exploateringsbudgetprocessen.



En utsedd projektledare tar därefter fram ett beslutsunderlag baserat på Start-PM
och tidigare avväganden inom SSE. Projektförslag av strategisk art kan lyftas till
exploateringsrådet för diskussion och vägledning när det gäller prioritering.



Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna
exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog
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(om det inte redan hanterats tidigare). Om projektet är prioriterat ger
regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att
genomföra planläggning respektive markanvisning.


Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska
nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.



Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.



Projektledare bearbetar exploateringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett
exploateringsavtal och bereder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.



Regionstyrelse respektive regionfullmäktige beslutar om att godkänna
exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga
kommunala investeringar såsom park, gator och VA.

2.3.

2.4.

Genomförandefasen


Denna del av exploateringen inleds vanligen med att ett köpekontrakt om
exploatörens förvärv av mark upprättas.



Här sker också nödvändig fastighetsbildning. Utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar och infrastruktur såsom vatten, avlopp, parker, gator, gång- och
cykelvägar mm genomförs.



Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.



Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM där en avstämning mot ursprunglig exploateringskalkyl och budget sker. Regionstyrelsen alternativt regionfullmäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.
Driftfasen

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och
förvaltningsfasen. Regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp
samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig nämnd får ett utökat
ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag för detta beaktas i
budgetprocessen. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med
tillhörande anläggningar.
3. Metod för framtagande av exploateringsplaner

Regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar har utvecklat en metod – ett verktyg
– där strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell. Denna
kriteriemodell bygger på att varje förslag till exploateringsprojekt där en planläggning är
nödvändig, genomgår en granskning där projektet bedöms och ges poäng ur ett tiotal olika
perspektiv. Granskningen sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och poängsättningen
godkänns sedan i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp ”Gruppen för strategisk
samhällsplanering och exploatering”, SSE. Varje förslag prövas och värderas mot följande
10 kriterier:
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Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk
planering



Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur,
markanvändning, service, kommunikationer



Bidrar förslaget till inomregional balans, landsbygdsutveckling och en god
geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby.



Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden



Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, t ex byggande av skola,
vårdinrättning, fritidsanläggning



Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön, t ex när det gäller
VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik



Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen. Hur påverkas
medborgarnas upplevelse t ex när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation,
trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation



Vilka kommunalekonomiska konsekvenser kan förslaget ge



Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt



Svarar förslaget upp mot regionens strävan att åstadkomma en god bebyggd miljö,
t ex när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden,
offentliga miljöer och kommunikationer.

Varje projekt som värderas kan totalt tilldelas mellan 0 - 100 poäng. Resultatet av den
värdering som sker när projektförslagen prövas gentemot de tio kriterierna ovan, resulterar
i ett förslag till lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Denna lista redovisas dels i
form av en prognos för framtida bostadsbyggande och dels i form av ett förslag till
exploateringsbudget. Regionstyrelseförvaltningen sammanställer årligen förslagen till
framtida exploateringsprojekt till en exploateringsplan som förankras i
tjänstemannagruppen SSE. Den preliminära exploateringsplanen ska sedan utgöra underlag
inför den årliga budgetberedningen där resultatet av budgetprioriteringarna blir en grund
för kommande års arbete med exploateringsprojekt.

4. Exploateringsplan 2018 - 2021

4.1.
Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under de senare åren har efterfrågan på bostäder ökat
alltmer, trots att bostadsbyggandet under samma tid har ökat kraftigt. Orsakerna till ökad
efterfrågan på bostäder är flera, bland annat:
- Gotlands folkmängd ökar, ökad inflyttning till Visby, glesare boende, försvarets och
polisens etablering, fler studenter på Campus och bosättningslagen för nyanlända.
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Med stöd av rådande förutsättningar gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
årliga behovet framgent kommer att vara mer än 300 bostäder per år.
Exploateringsplanen för 2018-2021 omfattar och möjliggör för byggande av ca 1 500
bostäder, men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och
därför bygger planen på att ca 1200 bostäder kommer till stånd under kommande 4årsperiod. Det pågår dessutom ett stort antal privata bostadsprojekt i Visby och till del även
på andra platser på Gotland. Dessa exploateringsprojekt har påverkan på genomförandet
av de projekt som regionen själv råder över och finansierar.
4.2.
Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där flygbullerregler
omöjliggör bostadsbyggande. Ett sådant exempel är kv Melonen i Visby. Däremot har
lättnader i regelverket nu inneburit att villa- och radhustomter inom kv Kaptenen Visby
kan exploateras.
4.3.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen
ökade åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa
kostnader finns med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av
utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
4.4.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta
avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för
ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna
avsätta mindre medel för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt.
En sådan utredning eller studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel
för sådana projekt bör finnas hos regionstyrelseförvaltningen och föreslås i
exploateringsbudgeten uppgå till 2 mnkr per år. Av budgettekniska skäl vore det dock att
föredra att denna typ av ”riskpengar” fanns i regionstyrelseförvaltningens driftbudget
istället.
4.5.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel ska
exploateringsplanen fortlöpande samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering.
4.6.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor,
ska Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd
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mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gator, vatten och avlopp mm. Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att
beredskapen för att möta efterfrågan av industrimark är god. Stora områden med
industrimark finns inom nya detaljplaner för A7-området och ett projekt inom kv Sotaren
Visby med planläggning av mark för industri, handel och kontor pågår.
5. Exploateringsområden

5.1.

Pågående och planerad exploateringsverksamhet (se exploateringsbudget)
1. Infrastruktur Yttre A7 Visby
Inom detta stora exploateringsområde ryms flera nyligen antagna detaljplaner.
Utbyggnad av infrastruktur påbörjades 2015 inom kvarteret Adjutanten. Hela detta
kvarter med fyra tomter har i nuläget markanvisats till exploatörer och såväl
byggnation som inflyttning har skett inom vissa av tomterna. Det bedöms att
kvarteret kommer att vara fullt utbyggt och inflyttat under 2018.
Inom det närbelägna kvarteret Sergeanten genomfördes en markanvisningstävling
under 2015, vid vilken fyra exploatörer anvisades var sitt markområde. Dessutom
skedde direktanvisning av en tomt. Det första bostadsområdet inom Kv Sergeanten
kommer att inflyttas under 2017 och kvarteret bedöms vara fullt utbyggt under
2019. För närvarande pågår utbyggnad av infrastruktur som ska betjäna området.
Inom kvarteret Malajen finns mark för att byggande av förskola (pågår), 7 radhus
och 8 villor. Radhusområdet har markanvisats till exploatör och villatomterna säjs
sommaren 2017 till enskilda egnahemsbyggare via mäklare.
Inom kvarteret Signallottan har en markanvisningstävling genomförts för att utse
exploatörer till de tre markområden som finns inom kvarteret. I markanvisningen
fokuserades bland annat på att få till stånd hyresrätter och två av de tre byggrätterna
har därför som krav att exploatören bygger och långsiktigt förvaltar
hyresrättslägenheter.
Tidigare planlagda områden inom A7 med beteckningen Kaptenen, Furiren och
Rustmästaren, har tidigare legat låsta av flygbuller, men nu planeras för ett
genomförande och en försäljning av de ca 15 villatomter och 15 radhustomter. För
ett genomförande krävs viss utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt vatten
och avlopp. Detta beräknas kunna genomföras under senare delen av 2017 och
inledningen av 2018.
Inom ramen för färdigställande av alla bostäder inom yttre A7 blir det nödvändigt
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att bygga ut genomfartsgatan St Törnekvior så att den kan kopplas ihop med
Visbyleden via cirkulationen vid Stenhuggaren. Detta påbörjas under 2017.
Inom detaljplanen för kv Signallottan finns även ett relativt stort område med mark
planlagt för och lämpat för lättare industri, samt viss handel och kontor. Detta
bedöms komma att möta efterfrågan under kommande 5-årsperiod för denna typ
av mark kring Visby.
Totalt bedöms att yttre A7 kommer att innehålla ca 850 bostäder när det är fullt
utbyggt.
2. Såpsjudaren Terra Nova
Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området
omfattas av en detaljplan från 1991. Markområdet har anvisats till byggherre som
genomfört tre etapper och nu planerar för ett genomförande av en fjärde och sista
etapp med 15 radhus. Planerad inflyttning under senare del av 2018. Totalt bedöms
exploateringsområdet inrymma ca 85 lägenheter.
3. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2013 har ett
planprogram för området antagits. Inom detta möjliggörs för konvertering av
nuvarande kontorslokaler till bl a bostäder. Intilliggande parkeringsplats har i
planprogrammet pekats ut som lämplig för bostadsbebyggelse. Dessutom finns
möjligheter att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och omvandla
verksamhetslokaler till bostäder i flerfamiljshus. Största delen av
exploateringsområdet ägs av privata fastighetsägare. En markanvisningstävling
genomfördes under 2016 och en exploatör som föreslår att bygga 21 lägenheter
inom området, utsågs. En planläggning av hela kvarteret, inklusive privata
markområden har inletts. Hela området inrymmer ca 100-150 lägenheter.
4. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i
form av industri, vård och kontor. Ett planprogram togs fram 2015 och visar att
det kan vara lämpligt att bebygga delar av kvarteret. För närvarande utreds om delar
av området är lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Tidigast
bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2018-19 efter att planläggning
genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter beroende på
utformning av ev dagvattenmagasin.
5. Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv
för en lång tid framöver. En strukturplan som redovisar de första 10 årens
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utbyggnadsvolymer och områden har tagits fram och godkänts under 2016.
Strukturplanen möjliggör för omkring 800 bostäder i den norra och centrala delen
av Visborg. Under 2017 pågår en stadsvisionsstudie som ska ta fram
förutsättningarna för att detaljplanera mark som kan ta över volymproduktionen av
bostäder när marken inom yttre A7 är fullt utbyggd. Det bedöms att en detaljplan
som möjliggör byggande kan finnas framme under senare delen av 2018.
Inom Visborg inbegrips även utvecklingen av Kungsladugårdsområdet där en
detaljplan är under framtagande, samt Äppellunden norr om Färjeleden.
6. Östercentrum
Området omfattar Visbys centrala delar med stora ytor med såväl parkeringsytor
som affärscentra och mötesplatser. Såväl regionens egen mark som privata
bebyggda fastigheter ryms inom utvecklingsområdet. Ett planprogram togs fram
under 2013 inom vilket ett antal förtätningsområden för bostäder, handel och
kontor definierades. Under 2017 pågår ett uppdrag med att ta fram ett program för
en levande stadskärna varav just Östercentrum utgör en vital del. Detta program
samordnas med en stadsvisionsstudie för området. Studien förväntas bl a ge svar på
hur området lämpligen kan exploateras utan att inkräkta på de värden som platsen
har, inte minst gäller detta närheten till världsarvet. Totalt kan området komma att
inrymma ca 200 bostäder, men utbyggnaden förutsätter att parkeringsfrågorna kan
lösas på tillfredsställande sätt. Förutom bostäder kan ytor för handel och publika
stråk tillskapas. En detaljplan förväntas vara klar under 2019, markanvisning kan
ske under planprocessen och byggande av bostäder kan möjligen inledas 2019.
7. Kv Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området. Intressenter är fastighetsägarna till
verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive processindustriell
tillverkning. Dessutom har region Gotland råmark inom området som kan förädlas
till mark för handel och verksamheter. För att utveckla området ställs krav på en
överenskommelse med travsällskapet som disponerar ytor för stall och travbana.
8. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Under 2017 har ett särskilt boende med 60
platser invigts. Inom detaljplanen ryms ytterligare ett 40-tal bostäder i
flerfamiljshus. Avsikten är att genomföra en markanvisning under senare delen av
2017 i samband med att byggandet av det särskilda boendet påbörjas. Utveckling av
området och byggande av bostäder bedöms inledas tidigast under hösten 2019.
9. Brodösen Terra Nova
Med lättade flygbullerreglerna kan denna detaljplan nu genomföras efter antagande..
Utredning pågår kring hur ett genomförande ska ske. Planen medger ca 35
småhustomter inom detta område.
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10. Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att
skapa möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra
platser. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark och
med enskilt huvudmannaskap för infrastruktur, varför regionens roll ofta
inskränker sig till planläggning och utbyggnad av VA till planområdets gräns. Av
den orsaken ”syns” dessa projekt inte lika tydligt i exploateringsplaneringen, men
de är icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
Regionen arbetar tillsammans med exploatörer som har för avsikt att bygga
bostäder inom bl a Hemse och Roma. Det bedöms att det finns goda möjligheter
för dessa att komma till stånd under 2018. För ett genomförande krävs viss
utbyggnad av bl a gator och VA.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram en inventering som visar var det finns
planlagd och byggklar mark i ett antal av de större orterna på ön. För att potentiella
bostadsbyggare ska få kännedom om att dessa områden finns, har några av dem
paketerats och publicerats på websida för denna typ av objekt. Det pågår viss dialog
med intresserade byggherrar om de publicerade tomterna.
11. Medel för tidiga skeden
Start-PM är en metod som regionstyrelseförvaltningen och berörda förvaltningar
har börjat arbeta med under senare år. I en startpromemoria utreds
förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir
ett underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I
vissa fall kan det inom ramen för ett Start-PM vara nödvändigt att göra enklare
undersökningar av mark eller annat som då kan innebära att externa konsulter
används och dessa lägen är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten finns en
ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas. Ur budgetteknisk
synpunkt är det dock att föredra att denna pott för tidiga skeden istället finns i
driftbudgeten för regionstyrelseförvaltningen.
12. Visby hamn stadsutveckling
Inom Visby hamn har en stadsvisionsstudie tagits fram som visar på möjligheter att
utveckla hamnområdet med ny bebyggelse och med nya mötesplatser. Med
utgångspunkt i studien har ett arbete med att ta fram en detaljplan inletts. Under
2017 kommer arbetet med att utveckla ideer tillsammans med intressenter inom
hamnområdet att fortgå, för att senare kunna konkretiseras. Under kommande år
behövs investeringsmedel för att genomföra vissa tekniska undersökningar samt
studier av olika slag.
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13. Förtätningsprojekt Visby
I syfte att ta fram enkelt byggbar mark i Visby har samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört en sk ”gluggutredning” under 2017. Denna utredning har identifierat ett
antal markområden, mer eller mindre lämpade för att bebygga som ett kostnadsoch yteffektivt sätt att skapa nya bostäder. Det handlar om mark som idag utgörs
av allmän plats/parkmark eller liknande och som inte nyttjas på ett ändamålsenligt
sätt. Det kan t ex vara mark som blivit över eller grönytor som inte används eller
tillför något värde för omgivningen. Ett antal av dessa identifierade områden
kommer under 2017 och 2018 att väljas ut för att planläggas och därefter
markanvisas för bostadsbyggande. Kostnader som uppstår i samband med detta
bedöms som små i sammanhanget.
14. Industrimark
Det finns i Visby men även runt om på ön ett antal områden planlagda för
industriverksamhet. När en intressent dyker upp och vill etablera verksamhet inom
ett sådant område krävs ofta att infrastruktur i form av gator och vatten och avlopp
byggs ut enligt detaljplanen. För att kunna svara upp mot dessa ofta snabba projekt
krävs att det finns tillgängliga budgetmedel.
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5.2.

Slutsatser av föreslagen prioritering och utbyggnadstakt

I bilaga till exploateringsplanen finns exploateringsbudgeten för åren 2018-2019 avseende
kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger under kommande 4-årsperiod
möjlighet att bygga ca 1 500 lägenheter i flerfamiljshus och småhus/radhus. Det innebär en
byggtakt på mer än 300 lägenheter per år. I ett historiskt perspektiv är denna byggtakt långt
högre än vad som kan betecknas som normalt för Gotland. Efterfrågan på bostäder är
ännu så länge hög och den förhållandevis höga prisnivån på bostadsmarknaden möjliggörs
av ett historiskt lågt ränteläge. I arbetet med att ta fram mark och bygga infrastruktur för att
möjliggöra bostadsbyggande, är det därför viktigt att bedöma varje projekt utifrån dess
egna förutsättningar och den då rådande situationen när det gäller till exempel
bostadsmarknad och efterfrågan.
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet fortsätter att arbeta med att
styra upplåtelseformen så att hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar
som genomför projekten också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för Gotland
i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en god
planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför projektet
i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att förlängning av
beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte genomförs på
utsatt tid. Här kan det bli aktuellt med att använda sig av kortare markanvisningsperioder
och/eller viten för projekt som inte genomförs enligt överenskommelse.

Bilaga 1.
Exploateringsbudget 2018-2019 samt plan 2020-2021
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Kv Sotaren Terra Nova
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Östercentrum

VA

Visborg Strukturplan

VA

Torslunden Visby
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Järnvägen Södercentrum

VA

Såpsjudaren T Nova brf/radhus

VA

Infrastruktur Yttre A7 ‐ totalt

VA

Kaptenen A7 villor/radhus

VA

Industrimark A7

VA

Signallottan A7

VA

Malajen A7 villor/radhus

VA

Sergeanten A7

VA

Adjutanten A7
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5 000
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18 300
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9 000

15 000

46 000
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4 500

63 300

2 000
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3 000

2 000

4 000

5 000

4 500

70 800

2 000

1 500

3 000

2 500

1 000

43 300

2 000

1 500

5 000

2 000

4 000

1 000
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2 000
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7 000

27 500

1 000

1 500
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2 000

3 000
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1 000
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1 000
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1 000

3 000
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3 000
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5 500
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141 600

6 000

6 000

8 000

14 000

2 500

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.

Summa VA

Summa infrastruktur

VA

Industrimark

VA

Förtätningsprojekt Visby

VA

Visby hamn stadsutveckling

VA

Medel för tidiga skeden

VA

Bostadsprojekt utanför Visby

5 500
2 500

Kv Brodösen Terra Nova

VA

5 500

197 800

6 000
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12 000

2 500

26 000
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Strategisk plan och budget 2018-2020
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen tillsammans
med en beskrivning av hur verksamheten utifrån rådande förutsättningar planerar att genomföra de
besparingar som är beslutade för perioden. Den strategiska riktningen samt resultatet av budgetberedningen
ger sedan underlag för förvaltningens verksamhetsplanering.
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Verksamhet och resurser 2018-2020
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för
hela Region Gotland.
Förvaltningen ansvarar för:
- strategisk planering och ärendeberedning
- regional utveckling
- koncernstyrning och koncernsamordning
- internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
- kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd
Ansvaret innebär att stödja regionstyrelsen i sitt ansvar för hela regionens utveckling och
ekonomiska ställning samt den regionala utvecklingen. Omfattar också sakkunnig
beredning av ärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.
Det regionala utvecklingsansvaret utgår dels ifrån lagen om regionalt utvecklingsansvar
men också ifrån regionstyrelsens uppdrag till förvaltningen. För att nå synergivinster
hanteras flera kommunala- och landstingsuppdrag i samma organisation. Uppdraget är att
ta fram regional utvecklingsstrategi, samordna regionala utvecklingsfrågor och –medel,
infrastrukturplanering, EU:s strukturfonder, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor,
hållbar tillväxt och utveckling, näringspolitiska frågor och företagsstöd, miljö- och
klimatfrågor, översiktlig fysisk planering, exploateringsfrågor och bostadsförsörjning,
integrationsfrågor, strategier för god och jämlik hälsa, kris- och katastrofberedskap, internt
skydd och säkerhet samt samordning av trygghetsfrågor.
Ansvaret för koncernstyrning omfattar regionens styrmodell, styrkort, planerings- och
uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med
resurseffektivitet och i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Arbetet omfattar
koncernövergripande styrdokument rörande i huvudsak områden inom ekonomi, HR,
kommunikation, verksamhet och kvalitet, digital utveckling och gemensamma resurser som
fordon, arkiv samt mat- och måltid.
Ansvaret för koncernsamordning omfattar att utifrån brukarens behov av samordnade
insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande
utvecklingsfrågor. Detta kan omfatta frågor som tex integration, barn- och ungdomsfrågor,
psykisk ohälsa, e-hälsa och äldre i behov av särskilt stöd.
Ansvaret för stöd och service omfattar att erbjuda effektiva tjänster som skapar värde för
regionens medarbetare och chefer och underlättar för förvaltningarnas verksamheter att nå
sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak ledningsstöd inom HR, ekonomi, kommunikation
och IT samt service inom lön, ekonomiadministration, måltidsverksamhet, städ,
vaktmästeri, fordonshantering och varuförsörjning, samt hjälpmedelshantering.
Ansvar för kanslierna till patientnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden
innebär att enligt överenskommelse med respektive nämnd driva verksamheterna.
Förvaltningens arbete utgår också från Region Gotlands gemensamma grundläggande
värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett
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förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen man
befinner sig.
Arbetet ska kännetecknas av
- helhet före del
- samarbete över gränser
- kompetens och ledarskap
- effektivitet och kvalitet
1.2

Verksamhetens mål

Regionstyrelseförvaltningen ska utifrån sitt verksamhetsuppdrag bidra till måluppfyllelsen i
det regiongemensamma koncernstyrkortet. Då förvaltningen ansvarar för styrning, stöd
och service finns möjlighet att påverka måluppfyllelse ur ett strategiskt eller operativt
perspektiv och ibland båda perspektiven.
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Bedömning av verksamhet och ekonomi 2017

Det omfattande kravet på kostnadssänkningar förändrar förutsättningarna kraftigt för den
verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag. Effektiviseringar och
utbudsminskningar är en nödvändighet och förvaltningen behöver därför ompröva och
utveckla uppdrag, organisation och bemanning. Under 2017 pågår aktiviteter som syftar till
att stärka en långsiktig utveckling. Verksamheten upplevs vara i balans men följande
utmaningar måste hanteras under året:
-

förtydligande och prioritering inom det regionala utvecklingsarbetet
förtydligande av vad som ingår i de centrala stöd och servicefunktionerna
utveckla formerna för dialog med övriga verksamheter
utveckling av den interna kommunikationen
etablering av den nya organisationen med förtydliganden av uppdrag och
genomförande av rekryteringar

Regionstyrelseförvaltningen har en viktig och central roll i den framtida utvecklingen av
Region Gotland. I samband med etableringen av den nya förvaltningen identifierades en
rad utvecklingsbehov:
-

ledning och styrning gällande såväl processägarskap som processutveckling
förtydligande avseende utformning och omfattning av stöd- och servicetjänster i ett
koncernperspektiv
behov av effektivisering genom resursoptimering
köp- & säljförfarandet upplevs som byråkratiskt och administrativt betungande
tydligare arbete med och ansvar för regionala utvecklingsfrågor
stärkt koncernkänsla
kvalitet i det interna ledarskapet

Regionstyrelseförvaltningen har ca 550 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa är ca 70%
kvinnor. Cirka 22% arbetade deltid, flertalet av dessa är kvinnor inom måltid och städ.
Förvaltningen organiserar sin verksamhet inom 7 avdelningar. Utöver detta finns också
stab och kanslifunktion. Avdelningarna är utformade för att skapa ett helhetsansvar för
styrning, stöd och service och därmed ansvar för både process och resurser. En viktig del
är också att skapa chefsuppdrag som ger goda förutsättningar för verksamhetsutveckling,
ledarskap och medarbetarskap.
Förvaltningen upplever följande utmaningar inom personalområdet:
- Svårigheter att attrahera och behålla medarbetare finns framför allt inom
yrkesgrupperna upphandlare, HR-specialister och nyckelpersoner inom
digitalisering och kanslistöd till nämnder.
- Inom digitaliseringsområdet finns ett stort behov av kompetensväxling och
kompetensutveckling för att klara framtidens krav.
- Stora pensionsavgångar väntar inom ledningsfunktionen för måltidsverksamheten.
- Inom försörjnings- och måltidsverksamheten arbetar fortfarande många
medarbetare deltid och för att stärka attraktionskraften görs insatser för att möta
önskemål om ökade sysselsättningsgrader.
- Inom flera delar av förvaltningen upplevs en hög arbetsbelastning och en ansträngd
arbetsmiljösituation. En kartläggning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att
utveckling behövs i årsplanering, målformuleringar, riskbedömningar och
utbildning i samverkan.
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Till budget 2017 ändrades ekonomistyrningen för delar av förvaltningen. HR, ekonomi och
kommunikation samt delar av IT övergick från att vara resultatenheter med köp/säljmodell till att anslagsfinansieras.
Förvaltningens anslagsfinansierade budget för 2017 är 241 mnkr.
Investeringsbudgeten, inklusive kompletteringsbudget, uppgår till är ca 27 mnkr. Till detta
kommer exploateringsbudgeten på ca 55 mnkr.
Under 2017 hanterar regionstyrelseförvaltningen ett kostnadssänkningskrav omfattande 30
mnkr. Kravet är fördelat mellan förvaltningens olika avdelningar och bedöms kunna
hanteras med en verksamhet i balans.
1.4

Omvärldsanalys

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av trender på internationell, nationell och
lokal nivå. De trender som bedöms påverka förvaltningens arbete i störst omfattning är:
-

1.5

Förändrad demografi med ökade grupper äldre och unga samt en geografisk
spridning med fler äldre på landsbygden och fler unga runt Visby.
Teknikutveckling och digitalisering som ger nya möjligheter att producera och
leverera tjänster såväl internt som externt. Ny lagstiftning ställer högre krav och nya
lösningar ges för att samla och analysera stora datamängder.
Värderingsförändringar där individualiseringen ställer nya krav på bemötande och
ledarskap. Yngre generationer har högre digital kompetens och ställer högre krav på
öppenhet, delaktighet och kommunikation.
Ökad konkurrens på arbetsmarknaden tillsammans med stora pensionsavgångar
och behov av kompetensväxling ger utmaningar och behov av nytänkande rörande
kompetens- och ledarförsörjning
Arbetsmiljön i offentlig sektor är psykiskt påfrestande och kraven på det
systematiska arbetsmiljöarbetet ökar.
Allt fler organisationer samordnar och centraliserar gemensamma stöd och
servicefunktioner för att skapa effektivitet. Arbete pågår också för att fördela
arbetsuppgifter mellan stödfunktioner och kärnverksamhet på nya sätt för att nyttja
kompetenser bättre.
Behov och prioriteringar för planperioden 2018-2020

Ambitionerna för den regionala utvecklingen är omfattande. Kraven på kärnverksamheten
är höga och behovet av stöd tydligt. Kravet på sänkta kostnader och till detta kopplade
behov av effektiviseringar gör att de storskalighets- och stordriftsfördelar som kan räknas
hem måste genomföras.
Etableringen av regionstyrelseförvaltningen ger bättre förutsättningar än tidigare att klara
kravet på kostnadssänkningar men förändringar kommer att behöva göras som inverkar
kraftigt på förvaltningens verksamheter och därmed också övriga förvaltningar inom
regionen. Inget verksamhetsområde går i sin helhet att ta bort utan besparingen måste
göras inom varje område.
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För att hantera uppdraget framåt och för att på bästa sätt bidra till måluppfyllelse kommer
följande områden att prioriteras för perioden:
-

stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
fokuserad regional utveckling
effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Inom varje område finns frågor som är identifierade som viktigare att arbeta med för att nå
de långsiktiga strategiska målen.
1.5.1

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Innebär att stödja regionstyrelsen i sitt helhetsansvar för hela regionens verksamhet,
utveckling och ekonomiska ställning. Innebär också att stödja regiondirektören i
utformningen av den interna styrningen för hela den regionala verksamheten. Omfattar
både planering och uppföljning.
Framåt prioriteras utveckling inom följande områden:
-

finansieringsmodeller
regionens kompetensförsörjning
beslutsstöd för chefer
informationsförsörjningsprocessen inkl ärendeberedning
kvalitetssäkring av Almedalsveckan
intern revision och kontroll

1.5.2

Fokuserad regional utveckling

Innebär att stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sina uppgifter att utveckla hela
Gotland.
Framåt prioriteras utveckling inom följande områden:
-

innehållet i det regionala utvecklingsuppdraget
kris- och katastrofberedskap
samverkan med idéburna organisationer
insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i samarbete med
Tillväxtverket
den regionala utvecklingsstrategin
långsiktigt och hållbart serviceutbud

1.5.3

Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar

Innebär att erbjuda effektivt stöd och service till regionens medarbetare och chefer i
samtliga förvaltningar för att underlätta för verksamheten i sin måluppfyllelse utifrån den
regiongemensamma styrningen.
Framåt prioriteras utveckling inom följande områden:
-

stödet till första linjens chefer
fortsatt arbete för att effektivt samordna kompetensområden för hela regionen
informationssäkerhet och dataskydd
lokalförsörjningsplaneringen för bättre förutsättningar för resursutnyttjande
samarbete och samverkan kring måltidsprocessen
upphandlingsarbetet inom måltidsverksamheten med delar som
verksamhetssystem, e-handel, betalningssystem, fakturahantering,
beställningsrutiner, avvikelsesystem, uppföljning och dialog med leverantörerna
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måltidsverksamheten för att möta krav och önskemål kring specialkost och
möjligheter till individuella val
prismodellen för bilpoolen för att öka användningen
prismodellen för varuförsörjningen för ökad avtalstroheten

1.5.4

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

För att klara vårt uppdrag med kvalitet krävs att förvaltningen utvecklar kultur och
arbetsformer för att säkra effektivitet och kompetensförsörjning.
Framåt prioriteras utveckling inom följande områden:
- informationsförsörjning
- kompetensväxling och kompetensutveckling
- systemförvaltning
- interna e-tjänster och digitalisering inom förvaltningens samtliga områden
- lokaler och placeringar som förstärker samarbetsmöjligheter och också ger
maximalt resursutnyttjande
- nyckeltal och jämförelser för att ge bättre bild av framtida utvecklingspotential och
underlag för förbättringar
- uppdragsplanering och resurssättning
- beredning av ärenden med ekonomiska och juridiska bedömningar
- fortsatt förändringsarbete enligt intentionerna i etableringen av
regionstyrelseförvaltningen 2017.
- tydliggörande av roller och ansvarsområden

2
2.1

Driftbudget 2018-2020
Redan beslutade besparingskrav

Förvaltningens kvarvarande krav på kostnadssänkning uppgår till totalt 26 mnkr (fördelat
på 17 mnkr 2018 och 9 mnkr 2019). Inriktning per avdelning är definierad enligt nedan:

Avdelning

Summa

Gemensamt

Försörjning

Måltid

Regional utveckling

Kvalitet och
digitalisering

Kommunikation

HR

Ekonomi

Tabell 2: Besparingskrav per avdelning 2017-2019 (mnkr)

Kostnadssänkning 2017

2,0 4,8 0,0

9,8

1,3

1,0

4,3

6,3

29,5

Kostnadssänkning 2018

3,0 1,0 1,0

4,0

1,5

1,0

2,0

3,5

17,0

Kostnadssänkning 2019
Summa

1,0 1,0 1,0
6,0 6,8 2,0

2,0
15,8

1,0
3,8

1,0
3,0

1,0
7,3

1,0
10,8

9,0
55,5

Regionstyrelseförvaltningen omsluter ca 600 mnkr per år. Av dessa är 280 mnkr
personalkostnader och ca 50 mnkr av mer rörlig karaktär. Övriga medel ca 270 mnkr är för
inköp till produktionen av tjänster, hyror och externa bidrag. Den största delen avser inköp
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på uppdrag av annan förvaltning så som livsmedel till måltidsproduktion, förskrivna
hjälpmedel, beställda varor till varuförsörjningen, leasade fordon mm.
2.1.1

Åtgärder för kostnadssänkningar

Varje avdelning definierar i detalj hur de egna besparingarna kommer att effektueras. En
övergripande sammanfattning för förvaltningen visar att åtgärderna som planeras för
perioden innebär:
-

förändringar i utbud
sänkta ambitionsnivåer
fokus på samordning och samarbete
ökad standardisering och förändrade arbetssätt, genom exempelvis digitalisering
sänkta bidragsnivåer

2.1.2

Risker och konsekvenser

Arbetet med kostnadssänkningar inom Regionstyrelseförvaltningen kommer att innebära
stora förändringar både inom den egna förvaltningen och för övriga verksamheter. I
dialogerna kring förändringarna har följande risker uppmärksammats:
- minskning av stöd - kan ge brister i chefsstöd som medför uppbyggnad av egna
stödfunktioner ute i övriga förvaltningar
- ambitionsnivåer i tidigare beslut blir svåra att hålla – kräver översyn och revidering
av måldokument
- obalans mellan uppdrag och resurser – leder till försämrad arbetsmiljö och ohälsa
- bristande utrymme för satsningar - tappar möjligheter till framtida effektivisering
- uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet- svårt att anpassa stöd- och
serviceverksamhet och ta hem besparing
För att minimera riskerna kommer ett nära samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen
och övriga förvaltningar vara av stor vikt.
2.2

Totalt föreslagna driftförändringar

Nedan redovisas en sammanställning över samtliga föreslagna driftförändringar.
Förvaltningen återkommer med förslag till hur prisförändringen fördelas på olika tjänster
samt hur ramförändring fördelas på respektive köpande förvaltning.
Tabell 1: Totalt förslag till avkastningskrav/ramjustering 2018-2020 (tkr)

2.3.1 Ramförändring nya krav
2.3.2 Avveckling avkastningskrav
2.4.2 Taxor & avgifter – internpriser
2.5 Kompensation externa avtal
2.3

2018

2019

2020

Påverkar

1 000
-2 500
6 250
526

1 000
-2 500
13 200
526

1 000
-2 500
19 910
526

Ram
Avkastningskrav
Prissättning
Ram

Ramförändringar utifrån nya krav och anpassning av kostnadssänkning
2.3.1

Ramförändring nya krav

Dataskyddsförordningen blir ny lag i Sverige
En ny europeisk förordning om dataskydd kommer att börja gälla som lag i Sverige från 25
maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom
hela EU. Offentliga myndigheter blir enligt förordningen skyldiga att utse dataskydds9 (16)
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ombud. Funktionen ersätter tidigare så kallade PUL-ombud men är ett större uppdrag med
krav på omfattande utbildnings- och informationsinsatser, rådgivning, övervakning och
granskning, medverkan i riskbedömningar och samarbete med den nationella
tillsynsmyndigheten. En handlingsplan för genomförande kommer att lämnas i juni 2017.
Kravet är att implementeringsarbetet är klart när lagen träder i kraft. Vite kommer att
kopplas till förordningen för den verksamhet som inte lever upp till kraven.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta uppdrag inte kan lösas inom
nuvarande budgetram. Resursbehov motsvarande 1,0 tjänst, systemkostnader och
verksamhetskostnader med totalt cirka 1,0 mnkr.
Effekter av pågående utredningar mm
För perioden framåt finns ett antal större vägval och beslut inom Region Gotland som
helhet som kan få stor påverkan på regionstyrelseförvaltningens verksamhet och uppdrag.
Med grund i redan höga krav på kvalitet och kostnadsbesparingar kommer stora behov av
omprioriteringar att behövas om dessa uppgifter ska hanteras inom förvaltningens
nuvarande ram.
Frågor som behöver bevakas och hanteras är:
-

serviceutbudsstrategin
utveckling av exploateringsprocessen
framtida organisering av kultur- och fritidsfrågorna
utredning kring det regionala utvecklingsuppdraget
ev övergång av verksamhet till alternativa utförare
förändrad infrastruktur inom skolverksamheterna
utveckling av samarbetet med idéburna organisationer
prioriterade områden beslutade i koncernledningsgruppen
utredning Inspiration Gotland
ev beslut om förändrad finansieringsmodell för verksamheter inom försörjning,
måltid och IT
önskemål från HSF och SOF att samla all hjälpmedelsverksamhet på
hjälpmedelscentralen
byte av vårdinformationssystem inom HSF
fördelning av det ytterligare sparbetinget om 15 mnkr 2018-2019 kopplade till
ledning och administration.

2.3.2

Avveckling avkastningskrav

Förvaltningen har i budget 2017 ett avkastningskrav på 10,0 mnkr. I kravet ingår ett
tillfälligt avkastningskrav för tjänsten PC - som tjänst med 2,5 mnkr. Resterande krav om
7,5 mnkr ska arbetas in i budget 2018 genom att förvaltningen sänker resultatenheternas
priser och nämndernas ramar reduceras med motsvarande belopp. Utöver detta ska
priserna justeras för 2018 års prisutveckling. För att slippa göra beräkningarna i flera
omgångar sker detta samlat efter budgetbeslutet i juni.
2.4

Taxor och avgifter, interna och externa
2.4.1

Taxor och avgifter - externa

En liten del av förvaltningens verksamhet finansieras av externa avgifter/taxor. Ingen
förändring föreslås till 2018.
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Taxor och avgifter - internpriser

Förutom prisjustringar tillföljd av ökade lönekostnader för samtliga resultatenheter är
avdelning måltid i en utvecklingsfas. De ökade ekonomiska medel som under de senaste
åren har tilldelats verksamheten har bland annat möjliggjort ökad andel tillagning från
grunden, ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel samt sänkta
varmhållningstider. Kvalitén på måltidsupplevelsen har ökat och arbetsmiljön och
säkerheten har påverkats positivt. Verksamheten står inför fortsatt utveckling.
De aviserade förändringarna i kapitalkostnadskompensation samt nya redovisningsregler
för aktivering av anläggningstillgångar påverkar IT-tjänsternas kostnadsbild. Även
övergången från köp/sälj till anslag innebär att regionstyrelseförvaltningen nu måste begära
investeringsmedel för den samlade IT-utvecklingen samt ersättning för ökade
driftkostnader då dessa inte längre hanteras via prissättning till övriga nämnder.
Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 3 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 8,4 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 279 mnkr, varav resultatenheterna svarar för ca 50
procent.
Hyresförändringar
En hyreshöjning på 1 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 0,4 mnkr.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 40,7mnkr, varav resultatenheterna svarar för
ca 50 procent.
Personalkonsekvenser – serveringskök till produktionskök
Förutom kostnadshöjning till följd av lönekostnadsökning ökar även personalkostnaderna i
takt med förändrat uppdrag. Under planeringsperioden planerar förvaltningen, enligt
tidigare beslut, omvandla serveringskök till produktionskök. Detta kommer att kräva
personell förstärkning.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens har erhållit medel för att bygga en ny förskola på
A7/Serganten. Förskolan ska ha fem avdelningar (cirka 100 barn) och för att kunna
leverera frukost, mellanmål och lunch krävs 1,5 tjänst, vilket beräknas till 750 tkr från och
med 2018.
Om Västerhejde skola omvandlas till produktionskök 2019 behövs en personalförstärkning
med 2,0 tjänst vilket beräknats till 1 000 tkr. Den sammanlagda personalförstärkningen för
dessa objekt är beräknad till 3,75 tjänst, vilket innebär en kostnadsökning med 1 750 tkr när
full effekt uppstår 2019.
Ökade hyreskostnader - kök
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna
för lokalhyror under planeringsperioden. Se vidare avsnitt 3 investeringsförslag 2018-2022.
Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en ökad hyra med 10 procent av
investeringsutgiften året efter investeringsåret.
Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de bygginvesteringar som genomförs
2017 beräknas lokalkostnaden 2018 öka med 440 tkr mer än förvaltningen tidigare erhållit i
budgetförstärkning för dessa objekt. (Tilläggsanslag för skolkök med 4 400 tkr RS
2017/203).
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Tabell 4: Hyreskompensation 2018 (tkr)

Kök

Gråbo
Terra Nova
CPG
Wisbygymnasiet söder
Summa

Behov av
Tidigare erhållen
Ytterligare
hyreskompensation hyreskompensation behov 2018
220
130
90
260
80
180
100
0
100
70
0
70
650
210
440

Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2016 var 22 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska.
Detta till en extra kostnad på 3 mnkr. Den nya nationella livsmedelsstrategin föreslår ett
mål på 60 procent ekologiska livsmedel 2030.
För att klara en ökning till ca 25 procent krävs en budgetförstärkning med 750 tkr.
Den ökade kostnaden har tidigare år beräknats utifrån ett antagande att ekologiska
livsmedel har ett pris som är 25 procent högre än icke-ekologiskt livsmedel. Ekologiska
livsmedel är i dag en bristvara och efterfrågan driver upp priserna. I vissa fall kan en
ekologisk produkt vara upp till tre gånger så dyr som en konventionell produkt. En effekt
av att öka andelen ekologiska livsmedel kan bli att andelen svenska och gotländska
livsmedel minskar.
Tabell 5: Justeringsbelopp internpriser 2018-2020(tkr)

Löneökningar resultatenheter (3%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)
Personalkonsekvens – kök A7
Ev personalkonsekvens kök Västerhejde
Ökade hyreskostnader kök
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
2.5

2018

2019

2020

4 200
210
750

8 526
424
750
1 000
1 070
1 500
13 200

12 981
639
750
1 000
2 290
2 250
19 910

440
750
6 250

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 500 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2018 behöver ökas med 78 tkr.
Porto
Regionens portokostnader har under de senaste åren ökat med ca 600 tkr. Ökningen beror
både på volym- och prisutveckling. En uppskattning är att ca 50% beror på pris och 50%
beror på volym. Beträffande volymförändringen finns förhoppning om att kostnaderna ska
minska framöver till följd av bland annat digital nämndhantering och andra digitala flöden
samt bättre följsamhet till riktlinjer beträffande exempelvis A- kontra B-post. För
prisutvecklingen begärs 300 tkr i kompensation.
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Diverse medlemsavgifter
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och landsting har ökat 2,4 procent i snitt de
senaste 5 åren. Det innebär för 2018 cirka 85 tkr. För diverse internationella medlemskap
och studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 22 tkr.
Ekonomisystem
Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI J, senast
indexuppräkning var 4,5 procent vilket är ca 41 tkr.
Tabell 6: Kompensation externa avtal 2018-2020(tkr)

Partistöd
Porto
Div medlemskap
Ekonomisystem

TOTALT behov av kompensation
3

3.1

2018

2019

2020

78
300
107
41
526

78
300
107
41
526

78
300
107
41
526

Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Totalt investeringsbehov

Tabell 7: Förslag till investeringsutgifter 2018-2022 (tkr)

2018

3.1.1 Pott
3.1.2 IT-investeringar
3.1.3 Bygginvesteringar (kök)

TOTALT

3 000
18 200
6 300
27 500

2019

2020

2021

2022

3 000
20 000
12 200
35 200

3 000
14 000
11 400
28 400

3 000
13 500
0
16 500

3 000
23 700
0
26 700

Ett beslut om förändrat regelverk för kompensation för kapitalkostnader togs av
regionfullmäktige 2016-09-26 § 136. Ett särskilt underlag om förslag till förändring av
nämndernas budgetramar kommer att läggas fram till budgetberedningen. Huvudprincipen
är att automatisk kompensation till anslagsfinansierad verksamhet upphör. Den ingående
budgetnivån ska enligt beslutet baseras på ett tioårigt snitt. Stora delar av
regionstyrelseförvaltningens verksamhet har vid bildandet övergått från att vara
resultatenhet till anslagsenhet.
Ett annat beslut som påverkar är att avskrivningarna numera startas tre gånger per år i
stället för enbart i bokslutsarbetet. Detta innebär att förvaltningen under en
övergångsperiod kommer få högre kapitalkostnader.
Ovanstående behöver beaktas i kommande beslut om ingångsvärden för
kapitalkostnadsbudget. Innan beslut fattats om nivån är det svårt att bedöma om
förvaltningen behöver äska kompensation för upptagna investeringar eller inte. Under
perioden kommer stora regionövergripande IT-investeringar behöva göras.
Nedan följer en detaljerad beskrivning per område.
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3.1.1

Investeringspott

3.1.2

IT-investeringar

Utökad pott – digitalisering RSF
Förutom investeringspotten på 2,1 mnkr behöver förvaltningen resurser för att digitalisera
delar av det administrativa arbetet, detta för att möjliggöra besparingar och utveckla
chefsstöd. För perioden upptas 0,9 mnkr per år utöver befintlig pott.
Reinvestering av IT infrastruktur
Det löpande underhållet av infrastrukturen består främst av utbyten av kommunikationsinfrastruktur och serverhårdvara. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. Detta innebär en livslängd och
avskrivningstid på 5 år. För att klara utbytestiden behövs en årlig investeringsbudget på 8,0
mnkr.
Officepaketet
Officepaketet kommer att uppgraderas under 2017. Belopp i ungefär samma
storleksordning föreslås för 2022 då nya licenser behöver anskaffas. Det är i dagsläget inte
möjligt att bedöma om det 2022 kommer att handla om inköp av licenser eller att abonnera
på en molntjänstlösning.
Teknisk plattform IT
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sätt. Vartefter plattformen byggs ut så hanteras reinvesteringarna av
IT-organisationen. Större förändringar och nyinvesteringar behöver dock regelmässigt ske
eftersom IT-utvecklingen är så snabb och idag framhålls t ex av regeringen som den enskilt
viktigaste förändringsfaktorn i samhällsutvecklingen. Mot denna bakgrund äskas löpande
ett anslag om 2,0 mnkr för att kunna möta dessa krav.
Diarie - /dokumenthantering
År 2009 investerades i dokumentationshanteringssystemet W3D3. En förnyad upphandling
behöver genomföras under 2019. Den uppskattade investeringskostnaden är 4 mnkr.
Windows 10
Supporten för Microsoft Windows 7 upphör i januari 2020. Det innebär att uppdateringar
och säkerhetskorrigeringar inte kommer att tillhandahållas efter detta datum. För att
uppgradering till Windows 10 ska vara genomfört innan supporten upphör behöver
utbytesprojektet starta 2018. Baserat på tidigare uppgraderingsprojekt skattas
investeringsbehovet till 4 mnkr under två år. Investeringen består av licenskostnader och
stöd i uppgraderingsarbetet.
Windows server 2016 inkl cal
Det serveroperativsystem som idag huvudsakligen är installerat är Windows Server
2012.Vid uppgraderingar och införande av nya verksamhetssystem kommer det att krävas
nyare version av serveroperativsystem. Det innebär att nya server- och användarlicenser
behöver köpas in under 2018. Investeringsbehovet är 2,2 mnkr.

14 (16)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Underlag till strategisk plan och budget 2018-2020

Trådlösa nät
För att fortsätta utbyggnaden av trådlösa nät i Region Gotlands lokaler behöver det köpas
in utrustning och licenser. En rimlig utbyggnadstakt ligger på en investeringsnivå om 1
mnkr 2018-2020 och därefter 0,5 mnkr.
Tabell 8: Förslag till IT-investeringar 2018-2022 (tkr)

Reinvestering av IT infrastruktur
PC som tjänst
Officepaketet
Teknisk plattform IT
Diarie-/dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät

2019

2020

2021

2022

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

2 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

3 000
8 000
8 000
2 000

1 000
20 000

1 000
14 000

500
13 500

2 200
500
23 700

2 000
2 200
1 000
18 200

TOTALT
3.1.3

2018

Bygginvesteringar

Nedan följer en sammanställning av köksinvesteringar, utifrån föreslagen revidering av
skolköksplan 2018-2022. Skrivelsen redovisas i särskild ordning till budgetberedningen.
Tabell 9: Förslag till investeringar enligt lokalförsörjningsplan 2018-2022 (tkr)
Tidigare
TA RS 2018
2019 2020
beslutad 2017/203
budget
Nybygge Västerhejde skola*
Ny grundskola norra Visby*
Gråboskolans kök
CPG i avvaktan på ny skola
Terra Nova skolans kök
Wisbygymnasiet söder kök*
Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södervärnsskolans kök
Strandgärdets kök
Mottagningskök
Havdhem skolas kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Café Korpen
Lärbro skolas kök
Vänge skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök

TOTALT

1 300
800

2 200

5 500

2022

0

0

900
1 000
1 800
700

1 200

2021

2 600
300
2 200
1 200

2 100

1 200
1 300
7 600

2 900

550
3 000
650
1 500
2 800
4 400 6 300 12 200 11 400

*Barn- och utbildningsnämnden äskar hela kostnaden för nybygge i Västerhejde samt grundskola norra Visby.
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Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av
upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp.
Driftkonsekvensen av lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av
investeringsbeloppet.
3.1.4

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

4 Uppdrag enligt tidigare beslut
Uppdragen till regionstyrelseförvaltningen enligt nedan redovisas i särskild ordning till
budgetberedningen.
-

Reviderad skolköksplan 2018-2022 (RF 2016-11-21§ 100).
Finansieringsmodell för tjänster inom måltid och försörjning (RS 2016-11-24 § 264)
Finansieringsmodell övrig IT-verksamhet (RS 2016-12-14 § 299)

5 Politikerorganisationen – avseende RF och RS
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda lämnar in egna underlag till budgetberedningen. Budgeten för regionfullmäktige
och regionstyrelsen är i balans utifrån nu kända förutsättningar inför 2018. Ett eventuellt
besparingsbeting på regionfullmäktige och regionstyrelsen bör kombineras med exempelvis
justering av antal sammanträden eller andra åtgärder.
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Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Diarie-/dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät

IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södervärnsskolans kök
Strandgärdets kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Havdhem skolas kök
Café Korpen
Lärbro skolas kök
Vänge skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök

Pott

Projekttext

Regionstyrelseförvaltningen

Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering
Lokalinvestering

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

1
1
3
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1

Prio
1,2,3

2 900
550
3 000
650
1 500
2 800

27 500 35 200 28 400 16 500 26 700

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
8 000
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
4 000
2 000 2 000
2 200
2 200
1 000 1 000 1 000
500
500

2 600
300
2 200
1 200 1 200
2 100
1 300
7 600

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

134 300

2 600
300
2 200
2 400
2 100
1 300
7 600
2 900
550
3 000
650
1 500
2 800
0
15 000
40 000
8 000
10 000
4 000
4 000
4 400
4 000
0

15 000

Total

0

2 332

7 824

660
440
660
484
330

220
220
242
110

990
2 640

260
30
220
120

990

330
880

330

13 444

1 100
880
880
484
550

1 650
4 400

260
30
220
240
210
130
760

1 650

18 269

1 540
880
880
484
715

2 310
6 160

260
30
220
240
210
130
760
290
55
300
65
150
280

2 310

23 021

2 970
7 920
880
1 980
880
880
726
825

260
30
220
240
210
130
760
290
55
300
65
150
280

2 970

Driftkonsekvens (kapitalkostn. + övr kost.) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen

1

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2018-2020

2
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1.

Teknikförvaltningen 2018-2020

Nuläget - 2017
Gotlands vattenförsörjning utgör en stor utmaning för regionen. Dagens situation innebär omprioriteringar i VA-planen för att säkra tillgången av vatten. Ett omtag kring VA-planeringen kommer att
göras 2017 då en ny VA-strategi tas fram. Under våren 2018 planeras strategin följas av en VA-plan.
Arbetet med att skaffa bostäder till nyanlända är mycket krävande men löper på i en regiongemensam
struktur där TKFs fastighetsförvaltning drar ett tungt lass.
Medan det stora projektet Sävehuset avslutas har tre VA-projekt på södra Gotland påbörjats. I Kvarnåkershamn projekteras ett bräckvattenverk, i Klintehamn byggs reningsverket ut med nytt reningssteg
för kväverening och med en högre kapacitet. Ledningsnätet på södra Gotland kompletteras för att skapa bästa förutsättningar för nyttjandet av de nya verken. En förstudie kommer att göras för att utreda
vilka tekniker som bäst lämpar sig för att bygga ut regional VA på Storsudret.
Inför kryssningskajens färdigställande våren 2018 kommer infrastrukturen runt kajen att utvecklas för
att kunna ta emot större mängder kryssningsturister och på ett säkert sätt ta dem in till Världsarvet
eller ut till något besöksmål på Gotland.
De stora investeringarna i Klintehamns hamn avslutas under våren 2017.
Förvaltningens kompetenssäkring har under året utmanats av att ett ökande antal medarbetare valt att
lämna oss för nya utmaningar. På så sätt har vi förlorat ett antal specialister och chefer och ersättningsrekryteringarna har både varit mödosamma och tagit tid och energi. I spåren av detta ser vi en ökande
nyttjande av konsulter, framför allt på VA-området.

Framåtblick - 2018-2020
Kryssningskajen kommer att färdigställas under planperioden. Projektet saknar inte utmaningar men
bedöms kunna genomföras utan större problem.
Ett omfattande arbete kommer att göras på VA-området för att säkra upp behovet av dricksvatten och
omhändertagandet av spillvatten på södra Gotland. Då detta arbete avslutas 2019 bedöms de nödvändiga större investeringarna där vara gjorda. Fokus kommer sedan att vara norra Gotland.
Arbetet med att fullfölja tidigare inriktning i ”hamnstrategin” det vill säga att i första hand försälja
olönsamma hamnar utan kommersiell verksamhet kommer att pågå under de närmaste åren.
Arbetet med att nå de besparingskrav vi har kommer att fortsätta under hela perioden.

Resurser
Någon större förändring av förvaltningens resursbehov under perioden planeras ej.
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1.1 Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020
Verksamheterna inom Teknikförvaltningen hanteras inom förvaltningens sju avdelningar; Projektavdelningen, Gata- och parkavdelningen, VA-avdelningen, Fastighetsförvaltningsavdelningen, Hamnavdelning, Planerings- och utvecklingsavdelningen samt avdelning Verksamhetsstöd.
Teknikförvaltningens uppdrag är att driva och utveckla tekniska nämndens verksamheter inom ramen
för Region Gotlands ansvar. Verksamheterna skall drivas kostnadseffektivt och utifrån beslutade mål
och med målsättningen att skattebetalarnas medel används på bästa sätt. Verksamheterna skall även
drivas med miljöhänsyn.
Teknikförvaltningens verksamhet skall präglas av kundfokus, proaktivitet, tydlighet och effektivitet.

Projektavdelningen
Projektavdelningen har under 2016 redovisat ett ekonomiskt resultat som var i balans.
Teknikförvaltningens Projektavdelning ansvarar för genomförandet av Regionens olika bygg- och
anläggningsprojekt. Projektavdelningen arbetar på uppdrag från både teknikförvaltningen och från
andra förvaltningar.
Avdelningen finansieras genom uppdragen och avdelningens personal deltar i projekten från idé till
färdig byggnad/anläggning vilket omfattar förstudier, förprojektering, projektering, upphandling,
byggledning och kontroll. Avdelningens medarbetare har bred kompetens och lång erfarenhet och
arbetar med många olika typer av projekt inom förskola, skola, äldreboende, bibliotek, arkiv, samlingslokaler, idrottsarenor, sjukhus, vårdcentraler, tandvård, hamnar, vattenverk, avloppsreningsverk,
pumpstationer, VA-ledningar, gatu- och markarbeten mm.
Projektavdelningen har totalt 17 anställda. Planer finns att utöka antalet anställda med två projektledare för exploateringsverksamheten. Tjänsterna kommer att vara intäktsfinansierade.
Verksamheten inom projektavdelningen bedöms vara i balans 2017.

Gata- och parkavdelningen
Gata parkavdelningen har under 2016 redovisat ett positivt ekonomiskt resultat med 1,2 mnkr, vilket
kan jämföras med 2015 då det var ett negativt resultat med 1,7 mnkr.
Teknikförvaltningens Gata- och parkavdelning ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar och
parker. Avdelningen består av 6 enheter, Park Visby, Park Gotland, Gata Park innerstaden och Botaniska trädgården, Vägenheten, Maskinenheten samt Återvinning och Slamenheten.
Gata- och parkavdelningens uppdrag är att sköta drift och underhåll av regionens gator, parker och
delar av avfallshanteringen. Till detta kommer även drift och underhåll av en rad enskilda vägar. Avdelningen ansvarar även för att materialåtervinning sker vid våra återvinningscentraler samt sköter
driften av enskilda avlopp genom att utföra slamtömning.
Parkenheterna i Region Gotland har till uppgift att erbjuda allmänheten en god park- och naturmiljö,
genom att sköta driften av grönområden efter ekologiskt riktiga principer och att bibehålla minst nuvarande underhållsstandard på intensivt skötta parkytor. I parkenhetens uppdrag ligger även att ansvara
för drift och underhåll av utvalda badstränder och besöksplatser.
Vägenheten utför på uppdrag nyanläggning samt drift och skötsel av gator/vägar/parkeringar på Region Gotlands vägnät inklusive vissa enskilda vägar. Till enhetens uppgifter hör också snöröjning.
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Maskinenheten ansvarar för avdelningens maskiner, fordon och maskinuthyrning, skyltverkstad och
övriga verkstadsarbeten. Enheten ansvarar för mer än 400 fordon.
Gatu och parkenheten Innerstaden/Botan ansvarar bl.a. för renhållning av gator och vägar i och runt
Visby. I enheten ingår även uppdragen att sköta driften av Almedalen och Botaniska trädgården.
Återvinning och slamenheten har till uppgift att hantera materialåtervinning via återvinningscentraler,
sköta deponier och ombesörja slamtömning och behandling av slam och fett från enskilda avlopp och
fettavskiljare.
Totalt sysselsätter avdelningen för närvarande 63 fast anställda personer. Under sommarmånaderna
kan personalstyrkan öka med uppemot 30 säsongsanställda som en följd av den säsongssvängning som
intensiv markskötsel och anpassningar till den ökade befolkningen på Gotland medför.
Målsättningen är att verksamheten inom Gata Parkavdelningen ska vara i balans 2017.

Hamnavdelningen
Hamnverksamheten visar för 2016 ett överskott med 1 114 tkr vilket i huvudsak förklaras av det positiva resultatet inom linjehamnen samt att Gotlandsbåten trafikerade Visby hamn under sommaren.
Totalt visar hamnverksamheten därmed ett ekonomiskt resultat i balans. Det kan konstateras att den
skattefinansierade delen av hamnverksamheten är underfinansierad.
Hamnavdelningen ansvarar för utveckling och förvaltningen av regionens hamnar. Detta inkluderar att
leda, administrera och planera hamnverksamheten (vilket innebär kompletta hamnanläggningar med
kajer, landgångar, ramper, slipar och kranar mm). Hamnavdelningens ansvar inkluderar även optimering av Visby hamn inom givna ekonomiska ramar för aktuellt tonnage och ökande trafikvolymer,
anvisning av kajplatser samt att svara för koordinering och bokning av kryssningstrafik och örlogsbesök med hänsyn till övrig fartygstrafik.
Vidare svarar hamnavdelningen för uthyrning av fiskebodar och båtplatser, för upplåtelse av båtuppställnings platser och mark för hamnarnas kunder samt att tillgodose behovet av gästhamnsplatser i
Regionens hamnar.
Uppdraget omfattar 17 hamnar, varav 4 är ISPS klassade samt 8 är utarrenderade men med bibehållet
underhållsansvar för anläggningarna inom regionen.
Vid avdelningen arbetar knappt 15 personer exklusive säsongsanställda. Dessa är i huvudsak placerade
i Visby men bemanning finns även i Klintehamn och i Slite.
Regionen tecknade under 2014 avtal med CMP om att en ny kryssningskaj skall anläggas i Visbys
södra hamnområde för att vara i drift till april 2018. Det innebär att projektet kommer ha en intensiv
verksamhet och även driftsättas under aktuell tidsperiod.
Avtal för linjetrafiken gällde till och med jan 2015 och hade en incitamentsdel som påverkat hamnavdelningen och verksamheten positivt under perioden. Linjetrafiken har balanserat ekonomiskt och gett
ett överskott som i första hand skall och har återförts till den verksamheten, i form av underhåll och
reinvesteringar, medan handels- och fiskehamnarna går med betydande årliga underskott. Det är av
yttersta vikta att respektive hamnverksamhet har en egen finansiering som är i balans. Då parterna inte
kom överens om något nytt avtal så erbjöd regionen att rederiet skulle få fortsätta trafikera hamnen till
samma kostnad och ansvarsfördelning som tidigare dock längst till 2017-12-31. Syftet är att under den
tidsramen förhandla fram ett nytt avtal som skall kunna gälla till 2027. Utan avtal finns osäkerheter på
vilken ersättningsnivå som kommer att gälla under perioden.
Verksamheten inom hamnavdelningen bedöms totalt sett vara i balans 2017.
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VA-avdelningen
VA- avdelningen har under 2016 redovisat ett resultat som innebar ett underskott med -3,1 mnkr.
Den totala VA- verksamheten har under 2016 redovisat ett resultat som innebar ett underskott med
-2,3 mnkr.
VA-avdelning förser Gotlands medborgare med vatten och tar hand om avloppet. Avdelningen ansvarar för försörjningen av vatten av god kvalitet och avloppssystem som uppfyller ställda krav. Detta
innebär att bibehålla anläggningarnas värde, funktion och samtidigt tillhandahålla en vattenleverans av
godkänd kvalitet. Avloppsreningsverken och tillhörande ledningssystem skall hålla den standard som
anges i miljötillstånden. Anläggningarna skall ha en god arbetsmiljö för medarbetarna. Avdelningen är
från 1 oktober 2016 organiserad i fyra enheter. Enheten Beredning och projektering är flyttat till VAavdelningen från Planerings- och utvecklingsavdelningen, enheten avfall och vatten. Totalt sysselsätter
avdelningen 64 personer.
Vattenenheten sköter Regionens samtliga kommunala vattenverk, reservoarer, tryckstegringsstationer
och råvattentäkter. Dricksvattnet som produceras är ett livsmedel och lyder under livsmedelsförordningen. Stor vikt på god kvalitet och leveranssäkerhet ställs på enheten.
Avloppsenheten sköter Regionens samtliga avloppsreningsverk, pumpstationer och övriga anläggningar i den regionala avloppsverksamheten. Verksamheten klassas som miljöfarlig och lyder under
Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter samt regeringsförordningar och största vikt läggs vid att
följa de styrande reglementen som finns samt hålla de villkor som ställs på verksamheten. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och med varierande funktion.
VA-underhållsenheten arbetar med reinvesteringar i ledningsnät, reparationer inom va-verken samt i
viss mån investeringsprojekt.
Den nya Berednings- och projekteringsenheten handlägger alla abonnentärende, förnyelseplanering av
ledningsnätet och förbättringar av VA-verken. Enheten arbetar även med projektering och dokumentering av ledningsnätet.
Verksamheten inom VA-avdelningen bedöms vara i balans 2017.

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen har under 2016 redovisat ett totalresultat som innebar ett överskott
med 9,7 mnkr. Avdelningen hade ett avkastningskrav på 7,0 mnkr, vilket infriades.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har fastighetsansvaret för regionens bebyggda fastigheter samt ansvarar för förvaltningen och skötseln av dem, d.v.s. verksamhetslokaler samt ett antal bostäder. Uppdraget omfattar c:a 524 000 kvm, varav c:a 414 000 kvm ägs av regionen. Resterande del är inhyrda
lokaler och bostäder som delvis förvaltas av FFA. Därutöver sköts och förvaltas även en del av de
offentliga toaletterna liksom civilförsvarsanläggningar. FFA har tre olika verksamhetsområden, verksamhet 23, skattefinansierat, verksamhet 71, kommersiella fastigheter och verksamhet 94, intern fastigheter.
Avdelningen har en tung roll i Regionens lokalförsörjningsprocess som ägs av Regionstyrelseförvaltningen. Vid avdelningen arbetar c:a 80 personer indelat i fyra enheter.
Fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag ökar 2017 och det finns en osäkerhet när det gäller ekonomin. Enligt avdelningens bedömning behöver internhyrorna inte höjas till 2018.
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Planerings- och utvecklingsavdelningen
Planerings- och utvecklingsavdelningen redovisar ett underskott 2016 med totalt -1,1 mnkr vilket inkluderar de taxefinansierade verksamheterna ( -1,0 mnkr). De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -6,1 mnkr ( -5,4 mnkr).
Planerings- och utvecklingsavdelningen som består av c:a 45 medarbetare fördelade på tre enheter
med ansvar för övergripande och långsiktiga infrastrukturfrågor inom Vatten & avlopp, avfall, mark
och stadsmiljö samt kollektivtrafik, exploateringsverksamheten och parkeringsverksamheten. Avdelningen har en kundtjänstfunktion som betjänar abonnenter inom VA- och avfallsverksamheten, kollektivtrafiken samt mark och stadsmiljö.
Enheten Mark och stadsmiljö arbetar med Region Gotlands mark i form av strategisk planering, prioritering av åtgärder och framtida utveckling av Region Gotlands mark och stadsmiljö. På enheten som
har omfattande externa kontakter finns bland annat markingenjörer, trafikplanerare, driftingenjör,
stadsträdgårdsmästare, handläggare för offentlig platsmark, parkeringsvakter.
Enheten Kollektivtrafik arbetar med allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken består av beställning av busstrafik, samordning sker även av skolskjutsar, samt tidtabellsarbete.
Både stads- och landsbygdstrafik opereras av extern entreprenör. Särskild kollektivtrafik består av
färdtjänst och sjukresor som sköts av externa operatörer.
Enheten Vatten och Avfall arbetar med den strategiska planeringen och verksamhetsutvecklingen
inom VA och avfallsområdet. Avfallsdelen inom enheten arbetar såsom avfallshuvudman med att
upphandla, driva, kravställa och följa upp avtal för insamling av hushållsavfall, farligt avfall och behandling av avfall. Information om avfallshantering, avfallsadministration och efterbehandling av
deponier är andra uppdrag som enheten ansvarar för.
VA-verksamheten på enheten har som uppdrag att arbeta med den långsiktiga planeringen av VAutbyggnaden på Gotland. Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden, utredningar och genomförandet av VA-planen samt beställningar av uppdrag till främst projektavdelningen är andra delar som
ligger på enhetens uppdrag.
Planerings- och utvecklingsavdelningen bedöms vara i balans 2017.

Verksamhetsstödsavdelningen
Verksamhetsstöd arbetar med stöd och styrning åt förvaltningsledningen och avdelningarna.
Avdelningen har kompetens inom områdena:








HR – strategiskt HR-arbete samt organisationsfrågor inom förvaltningen
IT - utgör beställarfunktion mot regionens IT-avdelning bl.a
Ledningssystem, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
Dokumenthantering och arkivfrågor
Säkerhetsfrågor och utredningar
Internationell projektsamordning samt förvaltningens stöd med att söka externa bidrag
Miljö

Totalt sysselsätter avdelningen verksamhetsstöd 6-7 personer.
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2.

Driftbudget 2018-2020

Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår i förslaget för 2018 till totalt 116 790 tkr
netto. I nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2016 samt budget för 2017 och 2018. I
uppgifterna för år 2017 ingår de besparingsförslag som föreslås nedan. Föreslagna verksamhetsförändringar ingår inte i beloppen.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2016,
tkr

1 089 016
-1 227 572

Utfall 2016,
tkr

-138 556

1 138 172
-1 267 184

Avvikelse 2016,
tkr

49 156
-39 612

-129 012

9 544

Budget 2017,
tkr

1 103 525
-1 225 572
-122 047

Budget 2018,
tkr

1 105 975
-1 222 765
-116 790

2.1 Verksamhetsförändringar

I nedanstående tabell redovisas verksamhetsförändringarna översiktligt. Totala förslag med verksamhetsförändringarna redovisas med 1 880 tkr.

Verksamhetsförändringar 2018

Belopp, tkr

Offentliga toaletter
Ökad driftkostnad för exploatering A7-området
Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg
Två nya tjänster kundtjänst
Total

485
400
65
930
1 880

Planerat underhåll fastigheter
Inför 2018 kommer större delen av budgeten för planerat underhåll för fastigheter att flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Förändringen genomförs på grund av att nya redovisningsprinciper
för avskrivning av anläggningstillgångar införs, komponentavskrivning.
Förändringen redovisas i särskild tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivningar.

Offentliga toaletter

Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för offentliga toaletter i Visby samt i ett antal tätorter runt
om på Gotland. De ingår i Fastighetsförvaltningens åtagande och finansieras via anslag inom tekniska
nämndens ram. År 2016 redovisas ett underskott med totalt 430 tkr, för att få budgeten i balans med
kostnaderna behövs ett ökat anslag med 485 tkr.

Ökad driftkostnad för exploatering A7-området

Exploatering av A7-området påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det tekniska
nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 tas totalt 400 tkr upp i verksamhetsförändring. För
gator beräknas ökade driftkostnader med 85 tkr, för gång- och cykelvägar 35 tkr per år, för belysning
70 tkr per år, för skötsel av träd 220 tkr per år.
För parkskötsel beräknas driftkostnader år 2019.
De ökade driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och parkområden. Ökade arealer
för park och gator innebär ökade driftskostnader för tekniska nämnden.
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Ökade driftkostnader för vägar vid Visborg

Ökat anslag begärs med 65 tkr för att sköta vägar vid Visborg. Driftkostnaderna avser de vägar som
regionen övertagit i området.
Kundtjänst till skattefinansierad verksamhet
Teknikförvaltningens kundtjänstverksamhet är idag taxefinansierad i budgeten. Ett behov finns inom
den skattefinansierade verksamheten att inrätta två nya tjänster. För inrättande av två tjänster inom
teknikförvaltningens kundtjänst upptas 930 tkr. Kundtjänsten ska stödja enhet mark- och stadsmiljö
och kollektivtrafiken.

Verksamhetsförändringar hamnverksamheten

Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF 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 under 2017.
I och med att kryssningskajen blir klar till säsongen 2018 kommer kryssningsverksamheten till huvuddel flytta dit och ha Copenhagen Malmö port, CMP, som huvudman. Det innebär att en verksamhet
som tidigare gett ett nettoöverskott i den skattefinansierade hamnverksamheten minskar stort. Jämfört
med tidigare år bedöms att nettoöverskottet på 500-1000 tkr årligen från kryssningsverksamheten
kommer att försvinna. Mindre kryssningsfartyg kommer även fortsättningsvis att angöra Visby inre
hamn men det kommer inte påverka ovanstående i någon större utsträckning.
Utvärdering av kalkutlastning från Klintehamns hamn kommer att ske under 2018 och då kommer
även slutsatser för framtida verksamhet att kunna dras. Bedömningen är att volymerna i Klintehamn
kommer att öka och i princip kommer hela volymen i miljödomen 375 Kton att nyttjas vilket även
borgar för ökade intäkter. Om vi med nuvarande hamntaxa antar att 100 Kton kalksten kommer lastas
ut årligen kan beroende på fartygsstorlek intäkten öka med 700-900 tkr.

2.2 Besparingsförslag TKF

Enligt anvisningarna finns besparingskrav med 7 500 tkr på den skattefinansierade verksamheten varav teknikförvaltningen ska spara 5 257 tkr och räddningstjänsten 2 243 tkr. För teknikförvaltningens
interna service gäller att 3 000 tkr ska sparas.
I nedanstående tabell redovisas besparingsförslagen översiktligt. Totala förslag redovisas med
3 619 tkr.
Besparingsförslag 2018

Tekniska nämnden
Projektkoordinator, indragen tjänst
Gata parkverksamheten
Neddragning turer kollektivtrafiken
Färre IT-licenser

Minska på drift och underhåll av belysning
Hamnarna i Vändburg och Burgsvik säljes
Total

Belopp, tkr

-108
-195
-1 082
-500
-100
-1500
-134
-3 619

I ovanstående tabell ingår inte räddningstjänsten som har ett besparingskrav på – 2 243 tkr.
Besparingsförslag Tekniska nämnden
Besparingskravet för tekniska nämnden (arvoden, tjänster mm) uppgår till -108 tkr och verkställs genom att minska på kostnader för varor och tjänster.
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Besparingsförslag Verksamhetsstöd
En befattning som projektkoordinator dras in from 2018. Tjänsten har varit budgeterad med total personalkostnader på 745 tkr samt intäkter med 550 tkr. Nettobesparingen till år 2018 blir -195 tkr vilket
kommer att minska OH-kostnaderna.
Besparingsförslag Gata och parkavdelningen
Avdelningens ram för 2017 uppgår till 40 483 tkr. De totala besparingsförslagen för Gata och parkavdelningen uppgår till 1 082 tkr.
Här nedan redovisas förslag till besparingar:









Besparingar görs med 100 tkr genom verksamhetsminskning t.ex. minska grönyteskötsel.
Genom att avveckla skötsel av vissa bad och besöksplatser görs besparingar med 200 tkr.
Skötsel av bad och besöksplatser ska ske i enlighet med den strategi som finns. Om förändringar ska ske bör strategin omprövas.
Besparingar görs med 100 tkr genom att avveckla smålekplatser och sophantering i anslutning
av dessa. Det gäller främst tätorter. Denna åtgärd ska harmonisera med framtida investeringar.
Ökade intäkter beräknas genom att tillvarata materialet som ligger på Pampas. Resultatkrav
ställs med totalt 400 tkr.
Besparingar görs med 200 tkr genom förändring av drift och skötsel avseende bänkar på Gotland.
Besparingar görs med 100 tkr genom att förändra strukturen kring papperskorgar. Idag använder allmänheten våra papperskorgar som kärl för hushållssopor.
Minskade personalkostnader med 382 tkr.
För Botaniska trädgården beräknas nedskärningar fr.o.m. 2019.

Besparingsförslag Planering och utvecklingsavdelningen
Avdelningens ram för 2017 uppgår till 70 237 tkr. Totala besparingar föreslås med 2 100 tkr.




Kollektivtrafiken – Besparingar föreslås genom neddragning av turer vilket innebär sänkta
kostnader med 500 tkr. Genom att år 2019 införa tätare trafik på stomlinjer och anropsstyrd
trafik kommer trafiken att bli effektivare.
Genom att minska antalet licenser för Solen och ritprogram beräknas sänkta kostnader med
100 tkr.
Genom att minska på drift och underhåll av belysning på trafikverkets vägar beräknas besparingar med 1 500 tkr. Utredningen färdigställs 2017.

Besparingsförslag Fastighetsförvaltningsavdelningen
Avdelningen har fått ett besparingskrav på 3 000 tkr. Internhyran för nämnderna kommer att sänkas
med 3 000 tkr och motsvarande sänkning kommer att ske för driftkostnaderna.
Besparingsförslag Hamnavdelningen
Besparingar ska göras med 134 tkr genom att hamnarna i Vändburg och Burgsvik skall säljas. Det
största värdet i ett avyttrande ligger dock i en minskning av de framtida underhållskostnaderna.
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Som ett komplement till besparingsförslagen föreslås även att verksamheternas intäkter höjs. I nedanstående tabell redovisas förslag till höjda intäkter för verksamheterna.
Ökade intäkter 2018

Ökade intäkter Gata parkverksamheten, pampas
Exploateringsverksamhet
Timdebitering investeringar

Handläggningsavgifter för tillstånd
Viten när tillstånd saknas
Taxeöversyn för kollektivtrafiken
Total

Belopp, tkr

-400
-500
-500
-50
-100
-500
-2 050

Ökade intäkter Gata parkverksamheten
Ökade intäkter beräknas genom att tillvarata materialet som ligger på Pampas. Resultatkrav ställs med
totalt 400 tkr.
Ökade intäkter Planering och utvecklingsavdelningen
Intäktsökningar föreslås med totalt 1 650 tkr för planering och utvecklingsavdelningen.






Exploateringsverksamhet – genom att debitera exploateringsprojekt med timtid för projektledning beräknas intäkter med 500 tkr. Kostnaderna finansieras av tomtförsäljningar.
Timdebitering av investeringsprojekt ger intäkter med 500 tkr. Timdebitering avser projektledarens nedlagda tid.
Besparingar kan göras genom att utreda handläggningsavgifter för tillstånd. Uppskattad besparing uppgår till 50 tkr.
Utreda möjligheten till viten när tillstånd saknas eller inte efterlevs när det gäller TA-planer
tex. Uppskattad besparing 100 tkr.
Taxeöversyn föreslås för kollektivtrafiken. Uppskattad besparing uppgår till 500 tkr.

2.3 Taxor och avgifter
Externa taxor
Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.












Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa -årlig indexuppräkning
sker. VA-taxan höjdes 2017.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Avgiften för slamtömning har reviderats fr o m 2016.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Under 2016 planeras en justering att
göras av fullmäktige.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs. Ny taxa gäller fr o m 2016
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs. Taxan har reviderats och gäller fr o m 2016 .
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Taxan kommer under 2017 ses över och justeringar
göras för tillämpning from 2018-01-01.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Ingen justering 2016.
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.

Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.
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Interna taxor

Fastighetsförvaltningens timpriser

Fastighetsförvaltningsavdelningen bedömer att det interna timpriset för fastighetsskötseln behöver
justeras för 2018 med 15 kr/timme, detta på grund av ökande kostnader för personal.

Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att få nya uppdrag under 2017 och det finns en osäkerhet
när det gäller ekonomin. År 2016 och 2017 höjde GEAB nätavgifterna med 12 % årligen, det motsvarar en kostnadsökning med ca 1 miljon kronor per år. Kostnader för reparationer beräknas öka pga.
minskat planerat underhåll. Senast internhyrorna höjdes var år 2013. Internhyran har sänkts 2017 med
3 mnkr utöver sänkningen på grund att interräntan ändrades från 4 % till 2 %. Inför 2018 kommer
internhyran att sänkas ytterligare med 3 mnkr.

2.4 Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Externa avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Externa avtal ÅVC
Total kompensation

Budgeterad
Index, % Kompensation, tkr
Kostnad 2017, tkr
50 550
6,0
390
22 974
6 000
3 852

6,0
7,3
-

100
436
0
926

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för kollektivtrafiken vilket regleras med index . Regionens kostnader uppgick till 52 753 för år 2016. Kollektivtrafiken betalar 4 st indexfakturor årligen och prisjämförelser har gjorts mellan 2015 och 2016. Kostnadsökningen visar på en utveckling på 6 % vilket skulle motsvara en ökning för helår på ca 390 tkr. Kompensation begäres med 390 tkr inför 2018.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 100 tkr upp vilket motsvarar 2016 års indexkostnad
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 436 tkr för år 2018
vilket begäres i ökat anslag.
Teknikförvaltningen har ett externt avtal för skötsel av fem återvinningscentraler. I avtalet som kostar
4 051 tkr per år finns det också indexreglering med genom arbetskraftsindex. Ingen kompensation
sökes för 2018 då kostnaderna sjunker mellan år 2015 och 2016.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 926 tkr.
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3.

Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022

Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan. Investeringsförslagen ska enligt anvisningarna prioriteras i grupper:
1. Mycket angeläget
2. Angeläget
3. Kan flyttas fram
Investeringsförslagen har prioriterats enligt anvisningarna och finns redovisat i anslutning till motiven
för respektive investering.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. Externa
konsulter kommer att anlitas vid brist på egna projektledare.
På sidan 27 finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

3.1 Motiv
Verksamhetsstöd

Proj nr 22051 - Investeringspott (prioritet 1)

För anskaffning av inventarier och utrustning upptas total 3 000 tkr under planperioden. Syftet med
anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom förvaltningen. För år 2018 tas 600 tkr upp.

Mark och stadsmiljö

Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar (prioritet 1)

Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med 0,5 mkr för 2018 och med totalt
2,5 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator
och för att trafiksäkra våra gator och vägar.

Proj nr 12001 - Beläggningsprogram (prioritet 1)

Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 2.0 mkr för 2018 och med totalt 10 mnkr under
planperioden 2018-2022. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra
gator och vägar och för att öka trafiksäkerheten.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar (prioritet 1)

Investeringar för enskilda vägar förbättringar tas upp med 1,5 mkr för 2018 och med totalt 7,5 mnkr
under planperioden 2018-2022. Investeringarna syftar till att öka och bibehålla standarden på enskilda
vägar. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen. Vid de enskilda vägarna
finns fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt LTP (prioritet 1)

Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 3,2 mkr för 2018 och med totalt 16 mnkr under
planperioden 2018-2022. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska minska med
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25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder (prioritet 1)

Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 0,5 mkr för 2018 och med totalt 2,5 mnkr under
planperioden 2018-2022. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bl.a.
funktionshindrade. En tillgänglighetsplan har tagits fram för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö under
2015. Planen ligger till grund för vilka investeringar som behöver genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar (prioritet 1)

Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 0,8 mkr för 2018 och med totalt 4 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra gator
och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska
minska med 25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om
statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12047 - Cykelplan Visby (prioritet 1)

Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 2,0 mkr för 2018 och med totalt 10 mnkr under planperioden 2018-2022. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan
ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 procent över en
15-årsperiod. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby (prioritet 2)

Investeringar för innerstadsutveckling Visby tas upp med 1,0 mkr för 2018 och med totalt 5,0 mnkr
under planperioden 2018-2022. Investeringar för utveckling av Visby innerstad och dess närområde.
Investeringarna syftar till att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12050 - Belysning åtgärdsprogram (prioritet 1)

Investeringar för belysning åtgärdsprogram tas upp med 5,0 mkr för 2018. Medel tilldelades i samband
med budgetberedningen 2015 för åren 2016-2018. Projektet innebär att befintliga kvicksilverarmaturer
skall bytas till LED, vilket innebär minskad energiförbrukning och lägre miljöbelastning.

Proj nr 12051 - Visborg infrastruktur park (prioritet 1)

Investeringar Visborg infrastruktur park tas upp med 5,0 mkr för 2018 och med totalt 25 mnkr under
planperioden 2018-2022. Investeringen syftar till att iordningsställa och utveckla infrastrukturen i
Visborgsområdet. Prioriterat de närmsta åren är anläggning av gång- och cykelvägar och Sandhedsvägen. Standard på befintliga vägar kan också behöva förbättras. Över tiden kommer markförsäljning att
ske vilket kommer att innebära inkomster för regionen. Nya parkanläggningar och gator och vägar
kommer att innebära ökade driftkostnader.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter (prioritet 1)

Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 1,5 mkr för 2018 och med totalt 7,5 mnkr
under planperioden 2018-2022. Investeringar för utveckling av serviceorter på landsbygden. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och
lekplatser vid serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder. Region Gotland har möjlighet att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
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Proj nr 12200 - Upprustning parker (prioritet 1)

För år 2018 tas 0,5 mnkr upp i anslag och totalt 2,5 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med
investeringarna är att öka besöksvärdet för invånare och turister. Renovera och restaurera platser i
parkerna så att de blir enklare att drifta och ger ett högre besöksvärde.
Proj nr 12209 - Lekutrustning (prioritet 1)

Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning. För 2018 upptas 1,5 mnkr och med
totalt 6 mnkr under planperioden 2018-2022. Investeringarna syftar till att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med
högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och kostar
mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. Klintehamns centrala lekplats
och tillgängliggörande av Tallundens lekplats planeras näst efter att Hemses lekplats är klar.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser (prioritet 1)

Investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år 2018 upptas 1,0 mnkr och med totalt 5
mnkr under planperioden 2018-2022. Investeringarna syftar till att öka tillgängligheten, säkra/byta
bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen badplatsstrategi ligger till grund för vilka
investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under planperioden. Gustavsviks, Norderstrands
och Gnisvärds badplatser planeras att tillgänglighetsanpassas med nya bryggor och ramper.
Reinvesteringar belysning (prioritet 1)

Investeringar för reinvesteringar belysning tas upp med 0,5 mkr för 2018 och med totalt 2,5 mnkr
under planperioden 2018-2022. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig
infrastruktur.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten (prioritet 1)

Reinvesteringsutgifter för parkeringshuset Dovhjorten. Investeringar för pareringshuset Dovhjorten
tas upp med 0,8 mkr för 2018 och med totalt 4,0 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med
investeringarna är att öka tryggheten, tillgängligheten, attraktiviteten och säkerheten i parkeringsgaraget och på parkeringsdäcket.
Anslutningar till flygplatsen (prioritet 1)

Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 2,0 mkr för 2018 och med totalt 6 mnkr
under planperioden 2018-2022. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats med gång- cykel och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där
Region Gotland är väghållare.
Kapacitetsförbättringar på Solbergagatan (prioritet 1)

Investeringar för kapacitetsförbättringar på Solbergagatan tas upp med 3,2 mkr för 2018 och med totalt 5,5 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten för alla
trafikslag på Solbergagatan i Visby. Synkronosering av befintliga signalljus i korsningarna Solbergagatan/Peder Hardingsväg, Solbergagatan/Östra Hansegatan, Solbergagatan/Skolgatan och Solbergagatan/Norra Hansegatan.
Scen till Almedalen (prioritet 2)

Investeringar scen till Almedalen tas upp med 3 mkr för 2018 och med totalt 3 mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med investeringen är att investera i en ny scen i Almedalen inför Almedalsveckans 50- årsjubileum. Det finns en politisk vilja att detta genomförs. Dagens scen är gammal och
har ett stort investeringsbehov.
Reinvestering Kvarnarna Lågan och Kärringen (prioritet 2)

Investeringar för kvarnarna Lågan och Kärringen tas upp med 0,5 mkr för 2018 och med totalt 1,5
mnkr under planperioden 2018-2022. Syftet med investeringarna är att öka säkerheten, tillgängligheten samt attraktiviteten av kvarnarna.
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Ställplatser för husbilar (prioritet 1)

Investeringar för ställplatser för husbilar tas upp med 500 tkr för 2018. Det finns en politisk vilja att
ordna med ställplatser för husbilar i Visby. För att tillskapa funktionella ytor för ställplatser kan investeringar behöva göras i samband med ytor iordningställs.

Kollektivtrafiken
Proj nr 22709 – Utveckling i Visby (prioritet 1)

Investeringar för utveckling i Visby tas upp med totalt 500 tkr år 2018 samt 4,5 mnkr under planperioden 2018-2022. Tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser. Utveckling av linjenät inom
stadstrafiken. Fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation. Marknadsföringsåtgärder. Syftet
är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer. Ny upphandling av all verksamhet planeras
till 2019 vilket kan påverka budgeten från 2019 och framåt.
Utveckling Serviceorter inkl hållplatser (prioritet 1)

Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 1,0 mnkr år 2018
och totalt 3,0 mnkr under planperioden 2018-2022. Tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Marknadsföringsåtgärder. Syftet är att förenkla för resenärerna och öka
antalet resenärer. Ny upphandling av all verksamhet planeras till 2019 vilket kan påverka budgeten
från 2019 och framåt.
Inköp biljettsystem, (ny, prioritet 1)

Avtalet med nuvarande leverantör gäller till mars 2019 med möjlighet till förlängning två år. Någon
gång under budgetperioden måste ny upphandling göras av biljettsystem. Investeringar för biljettsystem tas upp med totalt 5,0 mnkr under planperioden 2018-2022.

VA-verksamheten
Under perioden 2018-2022 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. Nedan följer en kort beskrivning av de närmast föreliggande projekten.
Under 2017 kommer en VA-strategi arbetas fram. Denna kommer att under våren 2018 att följas av en
revision av VA-planen. Detta kan få till följd att en del av nedanstående investeringar i VAverksamheten kan komma att förändras.

Utbyggnadsområden
Proj nr 12436 - Gnisvärd VA-utbyggnad (prioritet 1)

I Tofta Gnisvärd byggs den sista etappen av det kommunala verksamhetsområdet ut. Det förväntas stå
fullt färdigt 2019. Under 2018-2019 tas 10,0 mnkr upp som investering. Under år 2017 finns totalt
anslag med 5,5 mnkr.
Kneippbyn-Ygne VA-utbyggnad (prioritet 2)

Den sista etappen i Kneippbyn-Ygne projektet innebär att ytterligare ca 40 fastigheter ansluts till
kommunalt VA 2020-2021. Investeringsmedel upptas år 2020-2021 med totalt 10,0 mnkr.
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Gotlands vattenförsörjning
Proj nr 12454 - Gotlands vattenförsörjning (prioritet 1)

Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar måste samverka för att allt ska fungera. Med den låga nederbörd och grundvattenbildning vi upplevt de
sista åren har det blivit akut att få in mer vatten i systemet. Mycket jobb har lagts ner på att hitta mer
grundvatten . Tre huvuddistributionsområden har identifierats där tillskottet skulle komma till största
nytta. Dessa är norra Gotland med Slite som centralort, södra Gotland med Kvarnåkershamn i centrum
och slutligen Visby. Totalt 150,0 mnkr tas upp som investeringsmedel under åren 2018-2022.
Visby vattenverk

Grundvattentillgången i Visbyområdet är ansträngd och idag förses Visby med dricksvatten från
Tingstädeverket som blandas med vatten från Visbys 4 grundvattentäkter. Visbys vattenförsörjning
måste förstärkas med ett avsaltningsverk vars kapacitet får vägas mot viss försörjning från Tingstäde
och avlastningsmöjligheterna från Norra linan med användandet av länsvatten som råvatten/reservvattentäkt från kalkbrotten på norra Gotland.

Norra linan
Norra linan har blivit ett arbetsnamn på den serie av ledningar och anläggningar som försörjer de större verksamhetsområdena på norra Gotland. Den omfattar både vatten och avlopp och de första delarna
av den påbörjades 2005 med sammankopplingen av Hangvar och Lärbro. Den kommande perioden
planeras projekt med syfte att i ett längre perspektiv sammankoppla Slite – Lärbro med Visby ev via
Tingstäde.
Proj nr 12516 - Lickershamns vattenverk (prioritet 1)

Vatten till Lickershamnsområdet ska när utbyggnaden är klar komma via den norra linan. För att ha
kontroll på tryck och kvalité måste ett nytt vattenverk med reservoar byggas. För år 2018 tas 3,5 mnkr
upp som investeringsanslag.
Tingstäde membranverk

För att öka dricksvattentillgången på norra ön byggs ett membranvattenverk i Tingstäde som pumpar
vatten mot Slite och norra linan och kan även utgöra en delförsörjning av Visby. Alternativt endast en
försörjning av Norra linan och som en reservvattentäkt för Visby. Det är av största vikt att notera det
nuvarande vattenverket i Tingstädes synnerligen nedgångna status och akuta behov av åtgärder som en
alternativ kostnad för utbyggnad för byggande av ett nytt membranverk i Tingstäde. Under våren 2016
förorenades grundvattentäkten i Tingstäde samhälle vilket innebär att dricksvattenförsörjningen nu
sker från Tingstäde träsk, vilket bör beaktas.
Othem vattenverk

Slite vattenverk i Othem måste genomgå en omfattande ombyggnad för att kunna distribuera vatten till
norra linan. Samtidigt behöver den flera årtionden gamla utrustningen renoveras.
Martebo-Licknatte VA

I Martebo finns en avloppsanläggning som nått sin tekniska livslängd och en vattentäkt med kvalitetsproblem. Genom att koppla ihop orten med norra linan i Stenkyrka Liknatte kan detta lösas.
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Fårösund-Fårö-Kappellshamn-Tingstäde-Visby

För att fullborda tanken med norra linan binds de sista noderna på norra Gotland ihop för att ge största
möjliga driftsäkerhet och flexibilitet.
Fårö vattenförsörjning (prioritet 1)

Vattensituationen på Fårö är ansträngd och det kommunala vattenverket är helt beroende av vattenleveranser med lastbil hela somrarna. Efter SGU’s Skytem undersökningar så har regionen provpumpat
en ny vattentäkt i Ava med mycket goda resultat. Det behövs ytterligare provpumpningar för att värdera men maximala kapaciteten. Möjligheten för ett lokalt vattenverk som kan förses nuvarande abonnenter bedöms som realistisk. Anslag tas upp med 3,0 mnkr 2018.
Proj nr 12623 - Fårösund avloppsreningsverk (prioritet 1)

Bebyggelsetrycket i Fårösundsområdet är stort och det kommunala avloppsreningsverket har nått sin
belastningsgräns. Verket är i behov av renovering och för att möjliggöra fler anslutningar måste ett
nytt biologiskt processteg byggas. Fårösunds ledningsnät är i mycket dåligt skick och stora reparationsåtgärder behövs för att investeringarna i avloppsverket ska vara lönsamma. För år 2018 tas 5,0
mnkr upp som investeringsmedel. Den totala investeringsutgiften beräknas till 20,0 mnkr.

Södra linan
På södra delen av Gotland har arbetet med att bygga ihop de viktigaste verksamhetsområdena kommit
längre än på norra delen och nu pågår arbete med de sista stora projekten. Grundtanken är att sköta
större delen av behandlingen av avloppsvatten i Klintehamn och att dricksvattnet för södra Gotland
produceras i det kommande bräckvattenverket i Kvarnåkershamn och från våra grundvattentäkter på
Södra linan utan att, som tidigare, vara beroende av Visby.
Proj nr 12655 - Klintehamns Avloppsreningsverk (prioritet 1)

Ett av de större investeringsprojekten de närmaste åren är Klintehamns ARV som ska ha kapacitet att
behandla allt spillvatten från Toftaområdet i norr till Burgsvik i söder. Arbetet är inlett och verket ska
stå färdigt 2019. För 2018 tas 24,0 mnkr upp i investeringsmedel. Tilläggsanslag har sökts med 4,0
mnkr pga. fördyringar i samband med att upphandlingen överklagades. Den totala investeringsutgiften
är beräknad till 62,4 mnkr.
Proj nr 12435 - Burgsvik-Klintehamn VA-ledningar (prioritet 1)

För att kunna lägga ner det föråldrade avloppsverket i Burgsvik byggs nya överföringsledningar till
Näs kyrkby och Nisse. Därifrån pumpas spillvattnet vidare för att tillslut behandlas i Klintehamns
avloppsverk. Som en del i att samla ihop spillvattnet från södra Gotland till Klintehamns avloppsreningsverk och flytta dricksvatten till Klintehamnsområdet byggs vatten och avloppsledningar från
Burgsvik till Klintehamn. Kalkylen för investeringsprojektet har reviderats och för perioden 20182022 tas 91,2 mnkr upp som investeringar. I budget 2017 finns investeringsanslag med 17,9 mnkr.
Den totala investeringsutgiften är beräknad till 109,1 mnkr.

Lojsta vattenförsörjning (prioritet 1)

Efter SGU’s Skytem undersökningar så har regionen provpumpat en ny vattentäkt i Lojsta med mycket goda resultat. Det behövs ytterligare provpumpningar för att värdera men maximala kapaciteten.
Möjligheten för ett lokalt vattenverk som kan förse södra Gotland med grundvatten. Anslag tas upp
med 4,0 mnkr 2018.
Proj nr 12524 - Kvarnåkershamns bräckvattenverk (prioritet 1)

Kvarnåkershamn är en viktig knutpunkt med ledningar i flera vädersträck för södra Gotland. Här
byggs ett bräckvattenverk med en kapacitet runt 5000 m3 dricksvatten per dygn vara strategiskt riktigt.
Vattnet mineraliseras genom att blandas med grundvatten från Stångatäkten och kan sedan försörja
stora delar av södra Gotland. För år 2018 tas anslag upp med 110 mnkr. Under planperioden tas totalt
121 mnkr upp. Den totala investeringsutgiften uppgår till 171 mnkr.
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VA-avdelningens investeringar
VA-avdelningens investeringsprojekt utgörs i huvudsak av reinvesteringar.
Proj nr 12400 - Ledningsombyggnader ospecificerat/serviser (prioritet 1)

Under planperioden tas 34,0 mnkr upp för att bygga till befintligt ledningsnät och bygga serviceavsättningar. Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. När Kvarnåkershamns bräckvattenverk är klart år 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i ledningsnät och serviser.
Proj nr 12451 - Sanering VA-nät/ovidkommande vatten (prioritet 1)

För att åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät investeras totalt 50,0 mnkr under planperioden i ett fortlöpande arbete med sanering. För år 2018 tas 10 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12452 - Vatten regionala nätet (prioritet 1)

För att försöka ersätta de vattentäkter som regionen förlorat på senare år investeras totalt 10,0 mnkr
under planperioden. Syftet är bl.a. att hitta nya vattentäkter.
Proj nr 12500 - Ombyggnad av vattenverk (prioritet 1)

För att uppdatera vattenverken till gällande krav investeras totalt 25,0 mnkr under planperioden i omoch tillbyggnader. För år 2018 tas 5,0 mnkr upp i anslag.
Proj nr 12600 - Ombyggnad av avloppsreningsverk (prioritet 1)

För att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav investeras fram till 2022 totalt 25,0 mnkr i
om- och tillbyggnader. För år 2018 tas 5,0 mnkr upp i investeringsanslag.
Reinvesteringar
Reinvesteringsprojekt VA (prioritet 1)

De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både vatten och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av renovering.
För planperioden tas totalt 190 mnkr upp som investeringsanslag. Se nedanstående projekt.
Ljugarns avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Ljugarn är hårt belastat och en ombyggnad måste ske för att göra plats för alla
de nya abonnenter som önskar ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Ledningsnätet i samhället är i
dåligt skick och reparationsåtgärder är nödvändiga för att ett nytt avloppsverk ska fungera på ett bra
sätt.
Langes Hage pumpar och ställverk

Den ökande befolkningen i Visby har gjort att den befintliga tryckzonsindelning behöver ändras, nya
matarledningar till stadsdelen Visborg och ledningar till hamnområdet behöver byggas. Den strategiskt
viktiga pumpanläggningen vid Langes hage som idag är från 60-talet och tillhörande ställverk måste
bytas ut. Det är viktigt att understryka att detta projekt är beroende på lösningen av Visby vattenförsörjning vilket även understryker tidsaspekten för beslut om den framtida vattenförsörjningen av Visby.
Visby-Roma vattenledning

Om den samhällsekonomiska analysen visar att vi måste ersätta Busarvetäkten och klosterbrunnen
som har stora kvalitetsproblem, dras vatten från Visby till Roma samhälle efter att Visbys försörjning
är tryggad med ett avsaltningsverk.
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Tingstäde bassäng- och filterrenovering

Fällningsbassängerna och filter i Tingstäde vattenverk är snart femtio år gamla och slitage har gjort att
betongen frilagts med risk att armeringen börjar rosta. Det är viktigt att ordna ett nytt ytskikt innan
armering och betong tar mer skada och konstruktionens stadga försämras. Givet status på verket så
måste kostnaden och tiden för en omfattande renovering vägas mot att bygga ett nytt membranverk.
Roma ledningsnät

Roma samhälle har under en längre tid varit utsatt för översvämningar på grund av uttjänta avloppsledningar. För att åtgärda det byggs ett nytt dagvattennät samtidigt som gamla rör byts ut, gata för gata
tills allt är återställt.
Fårösunds ledningsnät

Fårösunds spillvattensystem är överbelastat på grund av inläckage. Gata för gata åtgärdas ledningsnätet tills full funktion är återställd.
Klintehamns ledningsnät

Klintehamns spillvattensystem är överbelastat på grund av inläckage. Gata för gata åtgärdas ledningsnätet tills full funktion är återställd. Uppsamlingsområde 20 %.
Ljugarns ledningsnät

Ljugarns spillvattensystem är överbelastat på grund av inläckage. Gata för gata åtgärdas ledningsnätet
tills full funktion är återställd.
Rivning av gamla verk

I takt med de senaste årens utbyggnader har ett antal gamla anläggningar fasats ut och behöver nu
rivas eller avyttras. Exempel på sådana är Hau VV, Hagen VV, Licknatte ARV, Asa vattenanläggning, Spillingsåkrar pumpstation och Ljugarns vattentorn, men fler tillkommer vartefter utbyggnaderna fortskrider.
Driftinvesteringar

Anläggning efter anläggning behöver uppdateras till modern standard för att leva upp till hygienkrav
och utsläppsvillkor.
Avfallshantering
Proj nr 12702 - Slite deponin (prioritet 1)

Målet är att utveckla och trygga en långsiktig strategi för hållbar avfallshantering. Förvaltningen har tittat
på hur deponin för framtida bruk ska kunna bedrivas med bästa möjliga kapacitets-, miljö- och resursutnyttjande så att verksamheten kan bli resurs- och miljömässigt hållbar.
Minskade fraktioner från verksamhetsavfall och utsortering kommer att under 2018 och framåt att leda
till bättre resursutnyttjande och därmed på sikt minskade kostnader.
Under planperioden tas totalt 100,0 mnkr upp. Syftet med investeringen är att säkra och utveckla anläggningen. En investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till 55,0 mnkr och utbyggnad av
deponi beräknas till 35,0 mnkr.
Investeringsförslaget innebär ökade kapitalkostnader med totalt 30 044 tkr för hela planperioden. De
ökade kapitalkostnaderna ska finansieras via mottagningsavgifter samt i övrigt skattefinansieras. Mottagningsavgifter finns avsatt med 2 200 tkr avseende Slite deponin.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler (prioritet 1)

För investeringar vid återvinningscentraler som avser sju stycken i dagsläget upptas 9,0 mnkr under
planperioden. Syftet med investeringarna är att säkra och utveckla anläggningarna. Minskade fraktio-
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ner verksamhetsavfall från återvinningscentraler och ökad utsortering kommer att under 2018 och
framåt att leda till bättre resursutnyttjande och därmed på sikt minskade kostnader. För investeringar
vid Återvinningscentralerna upptas 4,0 mnkr år 2018.
Proj nr 12708 - Roma avfallsanläggning (prioritet 1)

Syftet med investeringen är att säkra och utveckla anläggningen. Under planperioden upptas totalt 0,1
mnkr för att säkra investeringar ibland annat VA-anläggningen.
Proj nr 12716 - Avveckling spilloljedepå Gutebacken (prioritet 1)

För avveckling av spilloljedepån vid gutebacke tas totalt 2,0 mnkr upp under planperioden. Syftet med
investeringen är att kvarvarande delar av anläggningen ska avvecklas och eventuellt rivas. För år 2018
tas 1,0 mnkr upp i investeringsmedel.
Proj nr 12717 - Hygieniseringsanläggning Fårö (prioritet 1)

För investering och upprustning av Fårö slamlager till en fullt fungerande och miljögodkänd anläggning upptas 2,9 mnkr under planperioden. Syftet med investeringen är att säkra och utveckla avfallsverksamheten.
Insamling (prioritet 1)

Eventuell införs ett nytt ansvar för kommunal insamling av avfall med producentansvar. En eller flera
återvinningsstationer för detta måste eventuellt anläggas, där investeringsutgifter kan tillkomma under
planperioden. Under år 2018 tas 0,5 mnkr upp som en planeringskostnad för ett eventuellt införande.
Under planperioden tas totalt upp 1,5 mnkr.
Slamtömningsplatser avloppsreningsverk (prioritet 1)

Slambilarna som tömmer enskilda avlopp ska ha en möjlighet att tömma på avloppsledningsnätet. För
planperioden kommer 2,0 mnkr att tas upp och tanken är att börja planera arbetet från och med år
2018.
Farligt avfallsanläggningen Skarphäll (prioritet 1)

På Skarphäll finns en anläggning för hantering av farligt avfall. Uppvärmning av byggnaden är idag
mycket energikrävande. Investering och åtgärder planeras. För 2018 tas totalt 1,0 mnkr upp i investeringsanslag.
Hamnavdelningen
Proj nr 10620 - Kryssningskaj (prioritet 1)

Investeringen för att bygga den nya kryssningskajen i Visby pågår under 2017 och anslag finns med
58 777 tkr. År 2018 tas 1,0 mnkr upp.
Ansökan om bygglov för terminalbyggnad är inlämnad och projektering av landområde och VA är
under genomförande. Produktion av kajdäcken och toppelementen till dykdalberna är färdigställda och
ankommer Visby under april månad 2017. Förlisning av arbetsplattformen BigRed (30/8-16) samt
perioder med dåligt väder, har medfört att delar av enskilda arbetsmoment som var planerade att utföras under 2016, har flyttats till 2017. Kajen och landområdet med terminalbyggnad planeras färdigställd under 2017. Den högsta risken för projektet har varit, är och kommer att vara otjänligt väder då
arbete genomförs på och under vatten i ett ”oskyddat” läge för vind och vågor. Kryssningskajen kommer att färdigställas som planerat april 2018.
Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn (prioritet 1)

Investeringsmedel tas upp med totalt 10,0 mnkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2018 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar.
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Proj nr 12812 - Reinvestering rep av sponter kajanläggningar (prioritet 1)

Reinvesteringen avser reparation av sponter kajanläggningar FL 5, 6, 7 samt oljekaj. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 23,0 mnkr under perioden 2018-2022. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att korrosionsskydda sponten. Installation av en ny spontlinje budgeteras till
200 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt få en ökad livslängd budgeteras till 30 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader dock ligger det ett stort
ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Landanslutning el FL 5, 6 och 7 (prioritet 1)

Under 2013 kom dom från Mark- och miljödomstolen om elanslutning av fartyg i linjetrafik skall ske
från och med 1 februari 2018. Regionfullmäktige har beviljat investeringsmedel om 40 mnkr för 2017
och 10 mnkr för 2018. Den ökade driftkostnaden finansieras via försäljning av el till linjetrafikens
fartyg alternativt ett separat tilläggsavtal. De största fördelarna med detta projekt är minskning av utsläpp föroreningar via fartygens avgaser. En annan positiv effekt är minskat buller i hamnområdet.
Kan fartygen inte ansluta så blir det omfattande/oacceptabel påverkan på linjetrafiken då fartygen exempelvis inte kan ”övernatta” i Visby.
Ombyggnad av terminal - nytt hamnavtal (prioritet 1)

Investeringsmedel upptas med 2,5 mnkr 2018. Hamnterminalen måste anpassas för att möjliggöra för
andra rederier än Destination Gotland att trafikera Visby hamn. De direkta driftskonsekvenserna blir
ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Byte av två rulltrappor Visby hamnterminal (prioritet 1)

Reinvesteringsmedel upptas med 2,0 mnkr 2018. Reinvesteringen avser byte av två rulltrappor i Visby
hamnterminal. Rulltrapporna installerades i början av 80-talet när terminalen byggdes och har nu nått
sin tekniska livslängd. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
affärsverksamheten.
Underhåll tak och fasad Hamnterminal (prioritet 1)

Reinvesteringsmedel tas upp med 1,0 mnkr 2018 för underhåll av fasad och tak hamnterminalen.
Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar (prioritet 1)

Investeringsmedel tas upp med totalt 9,0 mnkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År 2018 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar i övriga hamnar. De
direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Logistikytor hamnområdet (prioritet 1)

Investeringsmedel upptas med 10,0 mnkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2018 tas
2,0 mnkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som inte helt kan finansieras via hamntaxorna
utan skattefinansiering krävs. Hamntaxan för upplagsplatser ses över för att öka intäktsgraden.
Ro-Ro ramp och dykdalb (prioritet 1)

Investeringsmedel upptas med 9,0 mnkr 2018 och 9,0 mnkr 2019 för att kunna investera i Ro-Ro ramp
och dykdalb. Frågan om reservhamn för Gotlandstrafiken är ännu inte utklarad. Apotekskajen i Slite
har förutsättningar både vad avser kajkonstruktion och vattendjup. Åtgärderna för att utveckla Apotekskajen till framtida reservhamn innebär att bygga en RoRo-ramp och en dykdalb. Enligt regionen är
det ett statligt åtagande men nås inget överenskommelse med staten så bör Regionen överväga att driva projektet själv. Åtgärden kan komma att bli ovärderlig den dag vi har behov av reservhamn för
linjetrafiken. Investeringen möjliggör även regional utveckling för trafik österut.
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Reinvestering rensmuddring Ronehamn (prioritet 1)

Reinvesteringsmedel tas upp med 7,0 mnkr 2018. Det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i
Ronehamn för både fritidsbåtar och fiskefartyg. Problemet är påtalat från såväl yrkesfiskare, båtklubb
och enskilda båtägare. Huvuddelen av muddermassorna är inne i hamnbassängen är dessa mycket
förorenade. Provtagning har visat att muddermassorna måste omhändertas till särskild deponi. Investeringen innebär också att slipens ursprungliga funktion återställs och att den åter kan nyttjas för underhållsarbeten i egen eller en framtida arrendators regi. Den miljöskuld som verksamhet tidigare
åstadkommit omhändertas. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som inte helt kan finansieras
via hamntaxorna utan skattefinansiering krävs. Hamntaxan för sliptagning ses över för att öka intäktsgraden.
Rensmuddring Visby hamn (prioritet 1)

Reinvesteringsmedel upptas med 3,0 mnkr för 2020. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att
det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup.
För att säkerställa Linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att hålla djupen enligt
sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Renovering av spont Holmen Visby hamn (prioritet 2)

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8,5 mnkr under perioden 2019-2020. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig hamnverksamhet, vilket innebär att
projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.

Servicebyggnad Ronehamn (prioritet 1)

Investeringen avser nybyggnation av servicehus, rivning av gamla servicehuset samt byggnation av
återvinningsstation. Projektet är EU finansierat till 75 % dock skall projektet bruttofinansieras. För år
2017 har investeringsmedel beviljats med 1,5 mnkr och avslutas under 2018. Investeringsmedel om
0,7 mnkr upptas 2018.
Renovering vågbrytare Fårösund (prioritet 3)

Norra delen av vågbrytaren har skador från erosion. Renovering av vågbrytaren är nödvändig inom de
närmaste åren så att skadan ej förvärras. Reinvesteringsmedel upptas med 2,0 mnkr 2019.

Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 149,4 mnkr under planperioden. Ökade driftskostnader för verksamhetens investeringar finansieras solidariskt på regionens verksamheter
genom ett generellt pålägg på internhyran.
Proj nr 111-112 – Åtgärder för OVK (prioritet 1)

Det finns ett lagkrav på att lokalerna ska uppfylla gällande regler för OVK (obligatorisk ventilations kontroll) inomhusmiljö/inomhusklimat, godkänd arbetsmiljö, lägre kostnader, ändamålsenliga lokaler, mindre
miljöpåverkan (CO2-utsläpp), sänkt energiförbrukning i linje med eko-kommun Gotlands mål. För perioden 2018-2022 äskas årligen 15 mnkr. Total investeringsutgift under planperioden 2018-2022, beräknas
med 75 mnkr. Kostnader fördelas solidariskt på regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
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Investeringsutgifter fastighetsägaransvar (prioritet 1)

En årlig investeringspott för att kunna agera och för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas
efter de förutsättningar som uppstår under året skulle underlätta och påskynda processen. Dessa medel skall
användas till enkelt åtgärdade hinder, tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, div. konverteringar av media försörjningar, byte av hissar, byte av belysningar, säkerhets anpassningar, sopbodar,
tekniska system i våra driftcentraler m.m.
För perioden 2018-2022 äskas årligen 10 mnkr och det innebär totala investeringsutgifter under planperioden med 50 mnkr. Kostnader fördelas solidariskt på regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på
internhyran.
Reservvattentäkt till sjukhuset 2018 (prioritet 1)

Sjukhuset saknar idag en reservvattentäkt som levererar godkänt vatten. Enligt föreskrifterna för det s.k.
robusta sjukhuset och gällande säkerhetskrav för försörjning av sjukhus ska varje sjukhus bl. a ha tillgång
till en reservvattentäkt för att säkerställa tillgång till godkänt dricksvatten i händelse av att ordinarie vattenförsörjning omöjliggörs. För såväl verksamheten som för patienten säkerheten är detta helt nödvändigt.
Den befintlig reservvattentäkt uppfyller inte kraven på godkänt dricksvatten. Reservvattentäkten innehåller
bor.
För investeringen avseende anläggningsarbete, utrustning/teknik och ny byggnad för ändamålet m.m. har
investeringsutgifterna uppskattats till 12 mnkr. Detta är av högsta prioritet att det genomförs. Enligt strategisk plan och budget 2017-2021 är projektet planerat till 2018.

Reservkraft till sjukhuset 2018 (prioritet 1)

Dagens reservkraft har endast en täckningsgrad på 50-70%. Det moderna sjukhuset ställer större krav på
elförsörjning för att möta dagens och framtidens behov måste vi utöka reservkraftens kapacitet.
Reservkraftskapaciteten på framtagna handlingar levde därför inte upp till rekommendationen ”Det Robusta sjukhuset”, vilket är ca 147 % täckningsgrad.
Enligt tidigare överförd budget på 8,6 miljoner, tidigare förslag på lösning visade en ökad kostnads bild
vilket medfört en äskning om kompletteringsbudget som beviljades med 12,4 miljoner för år 2017, totalt 21
miljoner. Projektet har dragit ut på tiden och kommer att upphandlas under våren 2017 och slutföras 2018.

Gata-Park avdelningen
Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner (prioritet 1)

Investeringsanslag tas upp 2018 med 8,0 mnkr för anskaffning av fordon och maskiner. Under planperioden tas totala investeringsutgifter upp med 40,0 mnkr. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.

3.2 Finansiering av driftkonsekvenser

Enligt investeringsbudgeten för 2017 uppgår de totala investeringsutgifterna till 475,1 mnkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2018 med 32 473 tkr. I nedanstående tabell redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.
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Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

2018
Belopp, tkr

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande

72
5 785
446
10 660
956

Resultatdrivande verksamhet, fastighet
Hamnverksamheten inkl affärsdrivande
Total

4 570
9 984
32 473

2019
Belopp, tkr

137
7 779
571
24 285
6 585
6 661
24 973
70 991

2020
Belopp, tkr

2021
Belopp, tkr

7 761
11 917
69 863

9 314
12 251
80 213

202
9 515
677
31 102
8 689

266
10 608
772
36 510
10 492

2022
Belopp, tkr

331
11 416
855
42 423
10 700
10 866
12 578
89 169

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel.
Kapitalkostnader inom den resultatdrivande verksamheten, fastighet ska finansieras genom externa
eller interna hyresintäkter.

Kapitalkostnader
Beslut om förändrat regelverk för kompensation för kapitalkostnader togs av regionfullmäktige 201609-26 § 136. Ett särskilt underlag om förslag till förändring av nämndernas budgetramar kommer att
läggas fram till budgetberedningen.

4.

Uppdrag

4.1 Taxekonsekvenser VA

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en investeringsplan för vatten och avfall för perioden 2018 – 2022. Planen ska innehålla kommande taxekonsekvenser med anledning av det stora investeringsbehovet. De totala investeringarna under planperioden uppgår till 696,8 mnkr för VA-verksamheten.
I nedanstående tabell redovisas vilka taxehöjningar som erfordras jämfört med nuvarande VAtaxa. Taxehöjningar baseras på föreslagen investeringsplan. I förutsättningarna för beräkningarna
ingår att avskrivningsnivån uppgår till 28,5 mnkr samt att tillkommande avskrivningar ingår utifrån investeringsplanen. I kalkylen har årliga anslutningsavgifter med 27 mnkr medräknats.

Taxehöjning

År 2018, procent

År 2019, procent

År 2020, procent

År 2021, procent

År 2022, procent

5,9

15,2

18,4

20,6

23,2

För år 2018 kommer taxan för brukningsavgifter VA att behöva höjas med 5,9 % under förutsättning att investeringsutfallet för VA uppgår till 187,1 mnkr. Investeringsutfallet 2016 uppgick till
39,0 mnkr.
För år 2019 behöver taxan för brukningsavgifter VA höjas med 15,2 % jämfört med nuvarande
taxa under förutsättning att investering görs 2017 med 187,1 mnkr och med ytterligare 248,8 mnkr
2018.
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För år 2020 behöver taxan för brukningsavgifter VA höjas med 18,4 % jämfört med nuvarande
taxa under förutsättning att ytterligare investering görs 2019 med 149,0 mnkr.
För år 2021 behöver taxan för brukningsavgifter VA höjas med 20,6 % jämfört med nuvarande
taxa under förutsättning att ytterligare investering görs 2020 med 128,0 mnkr.
För år 2022 behöver taxan för brukningsavgifter VA höjas med 23,2 % jämfört med nuvarande
taxa under förutsättning att ytterligare investering görs 2021 med 143,0 mnkr.
I nedanstående tabell redovisas föreslagna investeringsutgifter för VA-verksamheten under perioden 2018-2022.

Investeringsbudget,
mnkr

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

248,8

149,0

128,0

143,0

28,0

Det bokförda värdet på de samlade anläggningstillgångarna för VA-verksamheten uppgår till
693,1 mnkr i 2016 års bokslut. (Vattenverk 318,6 mnkr, Avloppsverk 374,5 mnkr)

4.2 Elanslutning hamnen

Tekniska nämnden medges 40 miljoner kronor i investeringsbudget 2017 och 10 miljoner kronor
i investeringsplan 2018 för uppförande av anläggning för elanslutning av fartyg färjeläge 5, 6 och
7 i Visby hamn.
Investeringsutgifter har tagits upp i enlighet med beslutet.
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Bilaga

I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2017 samt investeringsplan för
perioden 2018-2022. Budget år 2017 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Mark och stadsmiljö
22051
12000

Pott
Ospec gator o vägar

600

600

600

600

600

600

12001

Beläggningsprogram

882

500

500

500

500

500

12007

Enskilda vägar förbättringar

400

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

617

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

12021

Broväg N:a Hansegatan Cirk plats

3 247
4 046

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

12040

Säkra skolvägar

1 021

500

500

500

500

500

12042

Visby kv Allen

1 645
445

800

800

800

800

800

12047

Cykelplan Visby

12049

Innerstadsutveckling

2 057

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12050

Belysn åtgärdsprogram

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12051

Visborg infrastruktur och park

16 604
4 652

5 000

12055

Utveckling serviceorter

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12060

Trafik kryssningskaj

3 181

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

12061

Info o vägledning kryssningskaj

12200

Upprustning parker

12209

Lekutrustning

12214

Murgrönan Aktivitetspark

12215

Upprustning gravarna

12253

Bad & besökpl uppr & förändring

12254

Utveckling stadsmiljö, kryssningskaj

12255

Oförutsett parken, kryssningskaj

12255

Besöksplatser, kryssningskaj
Nya projekt

NY

Reinvestering belysning

NY
NY

Upprustning Parkeringshuset
Dovhjorten (Åhlens)
Anslutningar till flygplatsen

NY

Kapacitetsförbättringar Solbergag

NY

Ombyggnad Almedalscenen

NY

Reinvestering kvarnar

NY

Ställplatser husbilar
Summa Mark- och stadsm inkl pott

28 980
850
441

500

500

500

500

500

1 258

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

800

3 200

2 000

4 000

500

2 500

2 500

500

500
21 600

21 600

3 756
148
549
2 848
300
2 150

3 000
500
500
81 677

34 400

32 300

24 600
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kollektivtrafik
22709

Utveckling Visby

22710

Hållplatsstolpar landsbygden

955
1 572

500

1 000

1 000

1 000

1 000

22711

Utveckling Serviceorter inkl hpl

1 500

1 000

500

500

500

500

1 500

1 500

Nya projekt
Nytt biljettsystem
Summa Kollektivtrafik

5 000
4 027

1 500

6 500

1 500

1 284

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

2 284

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 820

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 322

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 400

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

17 910

54 745

36 445

5 477

5 000

5 000
45 000

60 000

50 000

50 000

5000

5000

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

12451

Sanering VA-lednings nät

12452

Vatten regionala nätet

12500

Ombyggnad vattenverk

12600

Ombyggnad avloppsreningsverk
Nyinvesteringar

12420

Roma Kyrkby VA

12435
12436

VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad

12453

VA-ledn Visborg övertagande

12454

Gotlands vattenförsörjning

12516

Lickershamns vattenverk

12521

Herrviks Bräckvattenverk

12524
12579

Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Tingstäde-Visby vattenledning

12621

Fårö-Sudersand ARV

12623

Fårösunds avloppsreningsverk

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12656

Roma dagvatten

12652

Rökarns pumpstation

1 500

12657

Katthammarsviks avloppsreningsverk
Maskiner och fordon VA

8 842

22601

9 850

2 100
20 311
3 500

45 000
3 500

2 878
52 736
1 243

110 000

11 000

1 028
14 595

5 000

34 449
944

24 000

627

Nya projekt
NY

Reinvesteringar VA-anläggning

NY

Vattenförsörjning Lojsta

NY

Vattenförsörjning Fårö

NY

VA-Kneippbyn - Ygne
Summa VA

40 000

50 000

4 000
3 000
187 100

275 245

175 445

128 000

143 000

28 000
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

3 092

40 000

20 000

20 000

10 000

10 000

2 854

4 000

1 000

1 000

2 000

1 000

106

100

984

1 000

1 000

934

1 000

1 000

900

500

500

500

1 000
1 000

500

500

7 970

48 600

24 000

22 900

12 000

11 000

51 000

1 000

2 804
911

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 000

4 000

4 000

5 000

5 000

7 000

7 000

Avfallshantering
12702

Slite deponi

12703

Återvinningscentraler

12708

Roma avfallsanläggning

12716

Avveckling spilloljedepå gutebacken
Hygieniseringsanläggning Fårö

12717

Nya projekt
NY

Insamling

NY

Slamtömningsplatser ARV

NY

Farligt avfallsanläggning Skarphäl
Summa Avfall

Hamnverksamhet affärsdrivande
10620

Kryssningskaj, Visby

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

12805

Visby muddring FL5

12812

Visby rep spont kaj anläggn

12827

Hamnkontoret ombyggn

879
3 700

12835

Fenderverk FL5 och FL6

1 395

12852

Slite apotekskaj

2 087

Nya projekt
NY

Landanslutning el FL 5,6,7

40 000

10 000

NY

2 500

NY

Omb terminal - nytt hamnavtal
2017-2027
Byte av 2 st rulltrappor; Hamnte

NY

Underhåll tak och fasad terminal

1 000

2 000

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Renovering spont Holmen
Summa Hamnar, affärsdriv

12850

102 776

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
2 000

12868

K-hamn, muddring, vändzon o
inre hamn

40 000

12858

K-hamn, Rep av kaj ny spont

579

23 500

2 000

250

4 000

6 250

13 000

1 000

2 000

2 000

2 000

30
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12870

Servicebyggnad Rone

Budget
2017
1 500

Plan
2018
700

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

9 000

9 000

250

4 000

Nya projekt
NY

Logistikytor hamnområdet

NY

Ro-Ro ramp o dykdalb (Reserv)

NY

Renovering Spont Holmen

NY

Rensmuddring Ronehamn slip
samt småbåtshamn

NY

Renovering vågbrytare Fårösund
Summa Hamnar, anslagsfin
Summa hamnar

7 000
2 000
44 079

11 700

14 250

17 000

4 000

4 000

146 855

35 200

20 500

30 000

11 000

11 000

Investeringar i resultatdrivande verksamhet
Fastighetsförvaltningsavdelningen
1110011299

OVK

5 000

11300

EPC

19 749

11541

Reinvesteringar

11543

Konvertering olja

2 541

11544

Konvertering el

1 611

11364

Reinvest biobränsleanläggning

3 000

11517

Utrustning skolgårdar

11545

Tillgänglighet

593

11553

Hissar ombyggnad

773

22103

IT-investeringar fastighetsserv

350

11800

Investeringar fastighetsansvar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

783

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Nya projekt
NY

Reservvattentäkt sjukhus

12 000

NY

Reservkraft Visby lasarett

12 400

Summa Fastighetsförvaltnings
avdelningen

39 400

49 400

Gata-Park inkl avfall
22600

Fordon o maskiner reinvest Pott

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

475 079

452 345

291 745

240 000

222 100

106 100

177 183

105 000

86 050

76 100

60 100

60 100

Varav affärsdrivande verksam

297 846

347 345

205 695

163 900

162 000

46 000

Inventarier (10 års avskrivning)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Inventarier

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen verksamhetsstöd

1

Prio
1,2,3
600
600

600
600

600

600
600

600
600

600

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

3 000

3 000

Total

0

72

72
137

137

202

202

266

266

331

331

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Trafik, Kryssningskaj (20 år)
Info o vägledning, Kryssningskaj (20 år)
Ospec objekt park (20 år)
Lekutrustning (20 år)
Murgrönan aktivitetspark (10 år)
Upprustning gravarna (20 år)
Bad och besökplatser upprustning (20 år)
Utveckling stadsmiljö, kryssningskaj (20 år)
Oförutsett parken, kryssningskaj (20 år)
Besöksplatser, kryssningskaj (20 år)
Reinvestering belysning (20 år)
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten (20 år)
Anslutningar till flygplatsen (20 år)
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan (20 år)
Investeringar kvarnar (20 år)
Ombyggnad Almedalscenen (20 år)
Ställplatser husbilar (20 år)

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

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Belysn åtgprogr styrsyst (20 år)
Ospec gator o vägar (20 år)
Beläggningsprogram (20 år)
Ensk. Vägar förb. Enl LTP (20 år)
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP (20 år)
Broväg ansl N:a Hanseg (20 år)
Lätt avhjälpta hinder (20 år)
Säkra skolvägar (20 år)
Vby kv Allen Österport (20 år)
Cykelplan Visby (20 år)
Innerstadsutveckling (20 år)
Visborg infrastr park (25 år)
Utveckling serviceorter (25 år

Projekttext

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

Investeringar

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen Mark o stadsmiljö

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

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

Prio
1,2,3

500
3 200
4 000
2 500
500

500
800
2 000
500
500
3 000
500

2 500
500

500

1 000

500
1 000

2 000
1 000
5 000
1 500

500
800

500
2 000
1 500
3 200

500

1 000

500
1 000

2 000
1 000
5 000
1 500

500
800

500
2 000
1 500
3 200

500

1 000

500
1 000

2 000
1 000
5 000
1 500

500
800

500
2 000
1 500
3 200

33 800 31 700 24 000 21 000 21 000

1 000

1 000

2 000
1 000
5 000
1 500

2 000
1 000
5 000
1 500

500
1 500

500
800

500
800

500
1 500

500
2 000
1 500
3 200

5 000
500
2 000
1 500
3 200

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

131 500

0
0
2 500
6 000
0
0
5 000
0
0
0
2 500
4 000
6 000
5 500
1 500
3 000
500

5 000
2 500
10 000
7 500
16 000
0
2 500
4 000
0
10 000
5 000
25 000
7 500

Total

0

5 785

2 029
60
31
88
451
10
38
199
21
151

1 162
62
28
43
227
283
71
115
31
144
70
279
191

7 779

1 927
56
64
189
406
10
107
189
20
143
35
56
140
35
35
210
35

1 454
94
167
146
440
269
103
165
30
277
137
568
273

9 515

1 826
53
96
284
360
9
171
179
19
135
68
277
413
208
68
200
33

1 379
124
298
244
641
255
133
213
28
403
200
845
352

10 608

1 724
50
126
339
315
9
232
170
18
128
100
263
392
373
100
189
32

1 303
152
423
336
832
241
161
258
27
521
259
1 110
427

11 416

1 623
47
154
391
270
8
290
160
17
120
130
249
371
354
95
179
30

1 227
181
540
423
1 011
227
187
299
25
633
315
1 362
499

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

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

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Byggnads och anläggningsinvestering

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen - kollektivtrafiken
1
1
1
1

Prio
1,2,3
1 000
500
1 500

1 000
500
1 500

1 500

500

1 000

1 500

500

1 000

1 500

500

1 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

7 500

2 500

5 000

Total

446

107
189
105
46
571

223
170
135
43

677

331
151
155
40

772

428
132
175
37

855

513
113
195
34

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Ledningsutb ospec (33 år)
Sanering VA-ledn nät (33 år)
Vatten regionala nätet (33 år)
Ombyggnad vattenverk (25 år)
Omb avloppsreningsverk (25 år)
Klintehamn avl ren verk (25 år)
Fårösunds avlreningsverk (25 år)
Gotlands vattenförsörjning (33 år)
Gnisvärd VA-utbyggnad (33 år)
Roma kyrkby VA (33 år)
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn (33 år)
Reinvesteringar VA-anläggning (33 år)
Herrviks bräckvattenverk (25 år)
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn (25 år)
Vattenförsörjning Lojsta (33 år)
Vattenförsörjning Fårö (33 år)
Tingstäde-Visby vattenledning (33 år)
Fårö reningsverk (25 år)
Roma dagvatten (25 år)
Katthammarsviks avloppsreningsverk (25 år)
Rökarns pumpsation (25 år)
Maskiner och fordon VA (10 år)
VA-ledn Visborg, övertagande (33 år)
Lickershamn vattenverk (25 år)
VA-Kneippbyn - Ygne (33 år)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

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

Investeringar

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen VA-verksamhet

28 300
40 000
110 000
4 000
3 000

3 500

1
1
1
1
1

1
2

11 000

5 000

50 000

45 000

45 000
5 000
10 000
50 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

6 000
10 000
2 000
5 000
5 000

5 000

50 000

60 000

6 000 6 000
10 000 10 000
2 000 2 000
5 000 5 000
5 000 5 000

248 800 149 000 128 000 143 000 28 000

5 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000
24 000
5 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prio
1,2,3

696 800

28 000
50 000
10 000
25 000
25 000
24 000
5 000
150 000
10 000
0
38 300
190 000
0
121 000
4 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
3 500
10 000

Total

0

10 660

63
62
57
531
90
75
106
210

173
3 164

65
115
92
139
84
2 067
876
1 022
276
495
901

24 285

264
614
189
434
381
3 424
1 172
991
519
480
2 297
2 012
166
9 638
201
151
61
59
54
509
86
68
102
412

31 102

558
1 099
284
716
665
3 284
1 157
3 223
754
466
2 730
4 466
159
9 907
195
146
59
57
52
488
83
60
99
395

36 510

842
1 568
376
987
938
3 144
1 141
5 388
731
451
2 644
6 844
152
9 490
189
142
57
54
50
467
79
53
96
378
252

42 423

1 127
2 052
464
1 245
1 199
3 003
1 126
8 238
707
436
2 473
9 146
145
9 073
183
137
55
52
48
446
76
45
93
361
495

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Slite deponi (10 år)
Återvinningscentraler (10 år)
Roma Avfallsanläggning (10 år)
Avveckling spilloljedepå Guteb (10 år)
Hygieniseringsanläggning Fårö (10 år)
Insamling (10 år)
Slamtömningsplatser ARV (10 år)
Farlig avfallsanläggning skarphäll (10 år)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

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

Investeringar

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen/Plan- o utvecklavd/ Avfallsverksamhet

1
1
1
1
1
1
1
1

Prio
1,2,3
100 000
8 000
100
200
2 900
1 500
2 000
1 000

115 700

47 700 23 100 22 900 12 000 10 000

Total

40 000 20 000 20 000 10 000 10 000
4 000 1 000 1 000 2 000
100
100
100
1 000 1 000
900
500
500
500
1 000
500
500
1 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

0

956

371
342
13
118
112

6 585

5 134
788
23
118
221
60
120
120

8 689

7 017
826
21
117
318
114
168
108

10 492

8 660
852
18
103
391
162
210
96

10 700

8 863
974
16
89
345
144
186
84

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Kryssningskaj Visby, gem (45 år)
Kryssningskaj Muddring (45 år)
Kryssningskaj Land, Va-an (45 år)
Kryssningscenter (45 år)
Intäkter Kryssningskaj
Nettokostnad Kryssningskaj
VBY Hamn Förbättringsåtgärder (20 år)
Rep spont kajanläggningar (33 år)
Visby Hamn omb. fender (20 år)
Underhåll tak och fasad terminal (33 år)
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027 (33 år)
Rulltrappa Hamnterminal (30 år)
Landanslutning el (20 år)
Muddring färjeläge 5 (50 år)
Rensmuddring Visby hamn (35 år)
Renovering spont Holmen (33 år)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Affärsdrivande verksamhet

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen - Hamnavdelningen Affärsdrivande

2 000
5 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

23 500

1 000
2 500
2 000
10 000

1 000

6 250

250

2 000
4 000

13 000

3 000
4 000

2 000
4 000

7 000

2 000
5 000

7 000

2 000
5 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

1

Prio
1,2,3

55 750

3 000
4 250

1 000
2 500
2 000
10 000

10 000
23 000

Total

7 599

-9 300
2 911
468
491
96
50
124
105
3 450
36

-9 300
3 055
333
294
98
50
126
107
3 500
36

7 743

12

12 211

12 355

8 215

-9 300
2 764
602
686
94
49
122
103
3 400
35
146
214

12 064

8 384

-9 300
2 619
734
930
92
48
120
101
3 350
35
144
211

11 919

8 549

-9 300
2 472
864
1 172
90
48
118
99
3 300
35
142
209

11 772

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Logistikytor hamnområdet Klintehamn (30 år)
Rep av kaj, ny spont 360 m (50 år)
Servicebyggnad Ronehamn (33 år)
Rensmuddring Ronehamn (35 år)
Ro-Ro ramp och dykdalb (Reservhamn) (50 år)
Herrvik hamn, VA-anslutn (20 år)
Renovering vågbrytare Fårösund (50 år)

Klintehamn muddring (50 år)

Förbättringsåtgärder övriga hamnar (33 år)
Renovering spont Holmen (33 år)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter
Skattefinansierade verksamheter

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen - Hamnavdelningen Skattefinansierad

1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

Prio
1,2,3

11 700 14 250

2 000

9 000

2 000

2 000
700
7 000

1 000
250

2 000

17 000

9000

2 000

2 000
4 000

4 000

2 000

2 000

4 000

2 000

2 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

50 950

2 000

700
7 000
18 000

10 000

9 000
4 250

Total

2 385

3

1 600
107
23
110
340

202

17 230

249
12
15 847
212
23
108
336
360
3
80

3 702

346
214
1 568
315
23
106
332
716
3
79

3 867

441
211
1 552
418
22
105
328
709
3
78

4 029

535
209
1 536
517
22
104
324
702
3
77

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

OVK (20 år)
Investeringar för fastighetsägaransvar (33 år)
Reservvattentäkt Vby lasarett (33 år)
Reservkraft Visby lasarett (33 år)
Energibesparande åtgärder ( 20 år)
Reinvestering biobränsleanläggning (20 år)
Toalett Kryssningskaj (20 år)
Reinvesteringar (33 år)
Oljekonvertering fastigheter (20 år)
Elkonvertering fastigheter (20 år)
Tillgänglighet (20 år)
Hissar onmbyggnad (20 år)
IT-investeringar fastighetsservice (5 år)
Ombyggnad Hamnkontor

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar
Lokalinvesteringar

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen Fastighetsförvaltning

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prio
1,2,3

149 400

49 400 25 000 25 000 25 000 25 000

0
75 000
50 000
12 000
12 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
12 000
12 400

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

0

4 570

464
350
600
620
1 382
210
256
39
178
113
42
54
77
186

6 661

1 964
1 039
582
601
1 382
200
243
38
169
107
39
51
62
184

7 761

2 483
1 718
564
582
1 382
190
230
37
160
101
36
48
47
182

9 314

3 467
2 386
546
563
1 382
180
217
36
151
95
33
45
32
180

10 866

4 450
3 055
528
544
1 382
170
204
35
142
89
30
42
17
178

iftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Maskinanskaffning (10 år)

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Maskinanskaffning

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Teknikförvaltningen - gata parkavd

1

Prio
1,2,3
8 000
8 000

8 000
8 000

8 000

8 000
8 000

8 000
8 000

8 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

40 000

40 000

Total

0

960

960
1 824

1 824

2 688

2 688

3 552

3 552

4 416

4 416

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
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1. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020

Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 1000 uppdrag om året, varav ca 47 % genomförs åt sjukvården i form av i väntan
på ambulans larm (IVPA). Den förebyggande verksamheten utför lagstadgad tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Verksamheten ansvarar även för
tillsynen av sotningsväsendet och följer upp förelägganden. Information, rådgivning om brandskyddsarbete till privatpersoner, yttranden till myndigheter och andra kommunala förvaltningar är arbetsuppgifter som utförs frekvent.

Medarbetare/ledare

Med de nyanställningar som har genomförts utifrån det antagna handlingsprogrammet kommer heltidsorganisationen att utökas betydligt. Avdelning
Räddningstjänst består av räddningschefen, två brandingenjörer en riskingenjör och två brandinspektörer samt totalt 46 man i utryckande styrka på
heltid och 106 RIB och värnbrandmän, en verkmästare och en vaktmästare.
I linjen under räddningschefen finns fyra Yttre befäl tre brandingenjörer
och två brandinspektörer och en koordinator. Den totala personalstyrkan
uppgår till ca: 164 personer.

Ekonomi

Ekonomin är justerad 2016 och vid ett normalår av utryckningar skall den
vara i balans, om än mycket snäv. Vid längre händelser kommer det att
finnas risk för att personalbudget inte kommer att hållas
Vid en jämförelse av kostnaden, kronor/invånare för räddningstjänstverksamheten så låg Gotland lägre än medeltalet för kommunerna i riket,
824 kr/inv mot 927 kr/inv för riket. Siffror från SKL:s öppna jämförelser
2013. Vad motsvarande siffror blir efter budgetförstärkningen 2015 mäts
inte längre i öppna jämförelser. Vid en egen uträkning så är kostnaden per
invånare 890 kr, vilket fortfarande är lägre än rikssnittet.

Processer

Arbete med att inför den nya organisationen pågår för fullt under våren, vi
kommer att vara klara att gå i gång första maj, när det nya handlingsprogrammet går i drift. Stora insatser kommer att göras i ledarperspektivet med
distriktschefer som kommer att jobba nära RIB organisationen.
Driftbudgeten är mycket snäv det finns inga medel för att ta emot brandingenjörselever eller starta projekt eller liknande.
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.2. Driftbudget 2018-2020
Räddningstjänstens nettodriftskostnader uppgår för perioden 2017 till totalt 52 090 tkr. För år 2018 är
räddningstjänsten nettodriftskostnadsram inom tekniska nämnden 50 590 tkr, baserat på det besparingsuppdrag som gavs av Tekniska nämnden under 2016 och som är underlag för det handlingsprogram för LSO som gäller för år 2017-2019.
I budget för 2017 så har Räddningstjänsten fasta kostnader på 50 227 tkr och rörliga kostnader 2 152
tkr. Av dom rörliga kostnaderna så består 1 009 tkr i kompetensutveckling, vilket motsvarar 5 900 kr
per anställd utslaget på 170 anställda. Den årliga RIB rekryteringsprocessen ligger i den budget för
kompetensutvecklingen och motsvarar ca 400 tkr av de 1 009 tkr, vilket ligger i linje med det beslutade handlingsprogrammet.
Övrig del av rörliga kostnader ligger under förbrukningsmaterial, reparation och underhåll av inventarier. Under budget 2018 har redan en budget minskning genomförts för förbrukningsmaterial, reparation och underhåll av inventarier. För att upprätthålla relevant status för en organisation om 10 st.
brandstationer och inventarier i ca 45 st. fordon är budgeten redan mycket låg.
Vi har idag bara operativverksamhet inom Tekniska nämndens verksamhetsområde Vid en ytterligare
besparing måste någon av stationerna få en verksamhetsförändring eller stängas.
Ett sådant beslut innebär att ett nytt handlingsprogram för LSO måste tas i fullmäktige, samt samråd
med Länsstyrelsen.
I nedanstående tabell visas driftbudgeten för Räddningstjänsten verksamhet som ligger under Tekniska
nämnden.
Text

Intäkter
TN
Kostnader
TN
Netto

Budget
2016, tkr

Utfall
2016, tkr

-53 863

-59 388

-52 238

-5 1 869

1 625

7 519

Avvikelse
2016, tkr

Budget
2017, tkr

Budget
2018, tkr

-5 525

-53 713

-52 213

369

-52 090

-50 590

5 894

1 623

1 623

2.1 Taxor och avgifter
Inom räddningstjänsten finns följande externa taxor:
•
•
•
•
•

Taxa för brandskyddskontroll- årlig indexuppräkning sker vid halvåret.
Taxa för rengöring och sotning - årlig indexuppräkning sker vid halvåret
Taxa för tillsyn LSO - lagen om skydd mot olyckor, ändras vid behov
Taxa för tillsyn LBE - lagen om brandfarliga och explosiva varor, ändras vid behov
Prislista för uthyrning av materiel, ändras vid behov.
Av de fyra översta taxorna har taxehöjning fattats beslut om i regionfullmäktige februari 2016
och kommer att implementeras från och med 1 april 2016.
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2.2 Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Externa avtal regleras med index under
pågående verksamhetsår. Kompensation för 2018 är beräknad och redovisas i nedanstående tabell.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Total kompensation

Budgeterad
Kompensation år 2018, tkr
Kostnad 2017, tkr
1 030
70
70

Kompensation för externa avtal begärs med 70 tkr.

3. Räddningstjänsten investeringsförslag med motiveringar 20182020
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden. Totala
investeringsutgifter under perioden uppgår till 35 000 tkr.
Budget Investeringsutgifter
Brand- o räddningsmateriel.(utbyte andningsskydd & radio 19&20)
Utalarmerings utrustning
Övningsplats
Lokalanpassning projekt
friska brandmän
Släckbilar
First responder bil
Lastväxlare
Persontransport
Ledningsfordon
Lokalanpassningar
Total

2017,
tkr

1 500

2018,
tkr

2019,
tkr

1 500

3 000

1 700
1 500

2 000

20120, 2021,
tkr
tkr
3 000

1500

2022, Totalt
tkr
1 500

1 700
5 000
1 500

1 500
4 700
1 000

1587
4 087

4 700

700
1 000

500
1 700

6 400

11 900

1 000

2x1 000

8 700

5 000

10 500

?????
1 500

9 400
1 700
3 000
1 500
1 700
1 587
37 587

Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 10 500 mnkr under planperioden. För år 2018 tas totalt 1,5 mnkr
upp i anslag. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En
större satsning på utbyte av andningsskydd och radio planeras 2019-20.
Övningsplats (prioritet 1)

Räddningstjänsten har nu klarat av steg ett i sin planering för lokal övningsanläggning. Nu återstår del
två för det planerade arbetet för upptas 1,5 mnkr för 2018.
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Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 30 år, varav de första 5-10 åren på heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till 1+4 stationerna. Där skall de finnas upp till ca 20 års ålder för att
slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna enheterna beräknas klara ca 15 år. För
att klara omsättningen av de stora fordonen behöver räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon
eftersom det tar ca 1-2 år från beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är
mycket begränsad, varför det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är 2019.
Utalarmering (prioritet 1)
Dagens utrustning är från brandstationens nybyggnad för 30 år sedan. Dels börjar det bli svårt med
reservdelar samt att ny teknik larmar ut brandstyrkorna snabbare och fler stationer kan larmas samtidigt. Ett utbyte planras 1,7mnkr upptas 2018.

Persontransport (prioritet 2)

Under planperioden tas totalt 1,8 mnkr upp för mindre fordon . Syftet med investeringen är att ersätta
befintligt fordon som är gammalt. Anskaffningen följer fastlagd fordonsplan. För 2018 tas 1,0 mnkr.

Första insats personbil (FIP) (prioritet 2)

Under planperioden upptas totalt 0,7 mnkr för anskaffning av personbilar för första insats. År 2018
upptas 0,7 mnkr för vidareutveckling att jobba med första insatsfordon på fler brandstationer.
Ledningsfordon (prioritet 1)

År 2019 tas 1,7 mnkr upp för anskaffning av ledningsfordon. Syftet med investeringen är att ersätta
befintligt fordon som är gammalt. Anskaffningen följer fastlagd fordonsplan.

Driftkonsekvenser investeringar
Ökade kapitalkostnader för räddningstjänsten beräknas med 121 tkr beräknat på 2016 års investeringar.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader
2017
Räddningstjänsten

Belopp, tkr
121

4. Uppdrag
Räddningstjänsten har inga uppdrag eller utredningar som skall redovisas inför budgetberedningen
2017.
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1. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns verksamheter inom fyra nämnders ansvarsområde: miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen. Ärenden inom ramen för byggnadsnämndens ansvarsområde hanteras inom enheterna Stadsarkitekt, Plan, Bygg och Geografisk Information.
Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad budget ram med ca 33 procent lägre intäktsram under dessa år. Detta kommer självklart påverka de verksamheter som ligger under byggnadsnämnden.
Om det arbete som bedrivs av byggnadsnämnden ska bibehålla den kvalitet man har idag
och att byggnadsnämnden skall kunna uppnå de lagkrav samt mål inom enheterna som
finns, behöver nämnden ytterligare se över balansen mellan resurser, processer och framförallt servicenivån både internt och externt.
Byggnadsnämnden klarade nästan det resultatkrav som ålagts nämnden inför 2016. Konsekvensen av detta blev att balansen mellan nämndens uppdrag, resurser och mål hamnade i
obalans.

Verksamheten 2016 är i obalans
Kund

”Insikt” är en landsomfattande enkät. Enkäten är en servicemätning
av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag. Resultatet av enkäten för 2016 visar att myndighetsområdet Bygglov får
NKI 45, vilket är lågt betyg. Byggnadsnämnden har lågt betyg inom
samtliga serviceområden.

Medarbetare
/ledare

Målen i nämndens styrkort uppnås delvis. Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar har hållits enligt rutiner. Ledningsstrukturen inom
förvaltningen har förändrats, man har tagit bort avdelningschefs nivå.
Under året har man haft flera nyrekryteringar på chefsnivå vilket påverkat ledningsstrukturen under den tid rekrytering pågått. Från och
med september är samtliga chefsbefattningar tillsatta.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner, inom vissa enheter tittar man även över arbete med gemensamma kompetensbehov,
det vill säga vad behövs för att teamen ska bli framgångsrika.
Man har under året haft en del kompetenstapp som följd av mer erfarna medarbetare slutat. Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket märks klart och tydligt i
rekryteringsprocesserna
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Nämndens målsättning med en kostnadstäckningsgrad på 75 % uppnås inte. Utfallet 2016 visar att kostnadstäckningsgraden för byggnadsnämnden som helhet är 58 %. För bygglovsverksamheten är
kostnadstäckningsgraden 62 % för 2016.
Det ekonomiska resultatet för byggnadsnämnden var positivt 2016,
med ett redovisat överskott om 848 tkr, resultatkravet för år 2016 var
1 miljon kronor. Man uppfyller inte det resultatkrav på 1 miljonkronor, som ålagts byggnadsnämnden inför 2016. Det har sin förklaring
i de upparbetade kostnader som nämndens verksamheter har utifrån
de uppdrag som regionstyrelsens ålagt byggnadsnämndens verksamheter. Det gäller detaljplaner för Snäckgärdet 1:28 (Snäcks camping)
kostnad 827 tkr, Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) kostnad 669
tkr. Även detaljplanen avseende Bryggeri i Visby hamn belastar byggnadsnämndens verksamheter med en kostnad på 349 tkr, då regionstyrelsen avbröt planprocessen. Detta medför att kostnaderna belastar byggnadsnämnden och påverkar byggnadsnämndens resultat
2016.

Processer

Förvaltningen ökar fokus på verksamhetsutveckling under 2016 och
framåt för att intensifiera arbetet med att förbättra och säkerhetsställa
kvalitet i alla processer. Andelen ärenden som uppfyller kravet på
handläggningstider i PBL behöver förbättras. För ärendegruppen
planbesked handläggs samtliga ärenden inom angiven handläggningstid.
Det man kan se är att den utgående balansen av antal ärenden som
det inte tagits något beslut i ökar med cirka 200 stycken per år. Det
finns flera orsaker till det. Men framförallt har det varit hög personal
omsättning, vilket medför en inlärningsperiod innan personal är i full
produktion. Sen har man nu även sett över organisationen och dess
arbetssätt, för att kunna arbeta effektivare och få ett bättre och ökat
flöde av ärenden. Man har gjort en processkartläggning till grund för
detta.
Ser man till andel totala beslut åren 2015 och 2016 har man under
2016 fattat cirka 14 % färre beslut jämfört med 2015.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

När det gäller andel ärenden som klarar handläggningstiden 10 veckor ser vi också där att andelen sjunkit mellan åren 2015 och 2016.
En samhällsbyggnadsjurist anställdes i april-16. Arbetet med tillsyn är
mycket eftersatt och det finns en lång rad av ärenden att handlägga
och flera av dessa ärenden är tidskrävande. Juristen har stöd av inspektörer i arbetet vilket i nuläget tar resurser av inspektörernas ordinarie arbetsuppgifter.
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1.1 Utveckling på sikt

Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Utvecklingen av nya digitala
lösningar för plan- och byggfrågor pågår redan idag, men efterfrågan kommer att öka. Det
påverkar också vårt arbetssätt.
Invånarna, företagarna och våra övriga kunder ställer ännu högre krav på de tjänster nämnden har att erbjuda. Kraven handlar om tillgänglighet, servicegrad, transparens, effektivitet
samt krav på det goda samhällsbyggandet. Utmaningen för nämnden är att leverera i takt
med kundernas och invånarnas behov och samtidigt lägga sig i framkant inom samhällsbyggande och kundperspektiv.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom byggnadsnämndens område.
Region Gotland vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar
behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt
inom den egna förvaltningens enheter och nämnder.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället
för flera olika kontakter. Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom
Regionen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
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1.2 Enhet Bygg

Under 2016 har det pågått ett arbete med omorganisation av enhet bygg där personalen
varit delaktig från början. Den nya organisationen infördes 161001.
Den nya organisationen behöver tid för att arbetas in och det kräver kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar för att på vägen fram göra justeringar och förbättringar.
Den nya organisationens uppdrag och struktur ser ut på följande sätt;
Enhetens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt
byggande.
Enheten ger också allmänheten stöd och råd i andra lovrelaterade frågor och hjälper dem i
byggprocessen samt att vi tillhandahåller energi och klimatrådgivning. Enheten bevakar att
önskemål följer målen för den önskade bebyggelseutvecklingen på Gotland, kraven på den
lokala miljön och en hållbar utveckling.
Utöver detta är det genom enhet bygg som Byggnadsnämnden skall bedriva tillsyn. Enheten skall på byggnadsnämndens uppdrag se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter
och brister åtgärdas. Det är mycket viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och
ingriper när det finns skäl för det. Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns
en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser kan upptäckas och leda till ingripanden och påföljder.
Enheten är organiserad i 4 team: team mottagning, som är byggenhetens ansikte utåt mot
medborgarna och kunderna, team norr, söder och team FF (företag och flerbostadshus).
Teamen består av bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och koordinatorer. Varje team
får stöd från assistenter som finns i team mottagning. Enhet bygg leds av en enhetschef
och en biträdande enhetschef. Varje team är delaktiga i ansvaret för byggprocess och tillsynsprocess. Byggprocessen startar i team mottagning genom en kvalificerad förgranskning
av alla ärenden och genomförs sedan i respektive team. Tillsynsprocessen samordnas och
säkras av byggenhetens jurist.
Enhetens personalstyrka har utökats under tredje kvartalet 2016 och första kvartalet 2017
och den totala bemanningen är utökad jämfört med tidigare år. Fler personal ställer dock
krav på ökade intäkter i form av högre effektivitet när det gäller handläggning och beslut.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Arbetet med tillsyn är här inte inräknat. Detta ligger utöver och är ett område som kräver
en särskild utredning. Enhet bygg kommer till april 2017 presentera ett förslag på utvecklingsarbete och åtgärdsplan för arbetet med tillsyn.
Bemanning enhet bygg 170301
• 3 assistenter
• 4 koordinatorer
• 9 handläggare
• 7 inspektörer
• 1 inspektör/handläggare
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2 handledare (arkitekt + inspektör)
Energi – och klimatrådgivare
Samhällsbyggnadsjurist (sedan 160401)
Biträdande enhetschef (160901)
Enhetschef (160901)
Extratjänst: Förberedande arbete inför handläggning. Arkitekt från Syrien
SIUS, AF: Arkivering. Tidigare praktikant som nu anställs med lönebidrag

Under 2017 behöver den nya organisationen få tid att sätta sig, bli stabil och personalstyrkan behöver vara intakt.
Organisationsmodellen kommer sedan efterhand att öka möjligheterna till ett arbetssätt där
sortering av ärendetyper och fördelning av resurser hanteras bättre och effektivare och på
sikt bidra till att enheten kommer i balans vad det gäller ärenden in och beslut ut.
Arbetet med tillsyn är och har varit mycket eftersatt under ett flertal år. Det finns en lång
rad av ärenden att handlägga och flera av dessa ärenden är tidskrävande. En samhällsbyggnadsjurist anställdes i april-16. Juristen har ett visst stöd av inspektörer i arbetet vilket tar
resurs av inspektörernas ordinarie arbetsuppgifter. Detta innebär att organisationen av tillsynsarbetet med all säkerhet behöver utökas framöver. Vilket initialt kommer att innebära
en kostnad för byggnadsnämnden.
Man räknar med en utökning av 2 tjänstemän för att säkerställa att man får en organisation
kring tillsynsarbetet som leder till att man följer lagkraven och bidrar till en god samhällsutveckling på Gotland.
Kostnaderna för att driva denna organisation innebär initialt ökade kostnader på cirka 1
miljon i lönekostnader, det kommer byggnadsnämnden att finansiera med externa medel i
form av byggbonus. Man har möjlighet under år 2017 och 2018 att söka detta, då byggnadsnämndens verksamheter uppfyller de kriterier som gäller. Byggnadsnämnden hade
under 2016 möjlighet att få tilldelat cirka 6 miljoner.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Här har man möjlighet att med byggbonusen lägga tillsynsverksamheten initialt i projektform för att på så sätt kunna starta tillsynsverksamheten så snart det går. Man kommer då
initialt kunna lägga de kostnader som härrör till tillsynen emot detta. Och när byggbonus
tilldelas under november 2017, lägga in de externa intäkterna i projektet.
Fördel med att initialt driva tillsynsverksamheten på detta det här sättet är att byggnadsnämnden på bästa sätt utnyttjar de ekonomiska fördelar byggbonusen ger samt på ett mer
långsiktigt sätt. Man kan nu beroende på hur tillsynsverksamheten utfall blir vid årsbokslut,
skjuta eventuellt överskott till nästkommande år. Vilket gör att man kan finansiera tillsynsverksamheten även efter år 2018 då det inte kommer finnas möjlighet att få externa medel i
form av byggbonus.
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Om man inte gör det så hamnar byggbonus ut i driften och blir då direkt resultatpåverkande och eventuellt överskott vid årsbokslut får byggnadsnämnden behålla 75 % som går in i
eget kapital.
På sikt är det förvaltningens förhoppning att detta till stor del blir självfinansierat med de
intäkter som utfört arbete innebär i form av sanktionsavgifter. Enhet bygg ser detta som ett
arbetsområde som behöver prioriteras av byggnadsnämnden under kommande år.
Att arbeta med externa medel innebär självklart en risk, en risk att utfallet för de externa
blir mindre eller inte ger något utfall alls. Den risken att byggbonusen inte skulle täcka de i
första hand de 2 tjänster som behövs tillsättas för att bedriva en god tillsynsverksamhet
anser förvaltningen vara liten. I detta fall står byggnadsnämnden för den finansiella risken
och inte de centrala finanserna inom Region gotland.
Konsekvensen om de externa medlen skulle utebli innebär att byggnadsnämnden för att
kunna bedriva tillsynsverksamheten och uppfylla sitt myndighetsuppdrag, behöver äska
medel till en större ram.
Nuläge för tillsynsärenden inom Byggnadsnämnden:
• Det finns 284 st. anmälningar om misstänkt olovligt byggande
• 60 st. är under handläggning/granskning
• 224 st. är inte påbörjade
• I detta är inte OVK, Hissar, enkelt avhjälpta hinder medräknat

Verksamhetens behov och prioriteringar 2018-2020
Tillsyn
Arbetet med tillsyn behöver utökas 2017 och prioriteras högt under 2018-2020
IT
Enhetens ärendehanteringssystem behöver utvecklas och förnyas. Ambitionen skall vara att
enheten arbetar i ett system som kan hantera alla typer av ärenden inom lov, inspektion och
tillsyn alternativt att systemen kan kommunicera och inhämta information mellan varandra
på ett enkelt sätt.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Nuvarande system måste uppdateras och kontinuerligt förbättras. Parallellt med detta skall
SBF starta ett utvecklingsprojekt med målet att införa ett helt nytt ärendehanteringssystem
till 2018-2019.
Under första halvåret 2016 har avsevärda förbättringar gjorts av informationen på hemsidan www.gotland.se, detta tillsammans med den e-tjänst som arbetas fram under hösten
2016 kommer att få effekt på antalet kompletta bygglovsärenden, och därmed på handläggningstiderna vilket kommer att påverka den upplevda servicen. Den nya e-tjänsten lanseras
och är klar att användas från och med april 2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och utstakning/läges kontroll. Denna e-tjänst kommer att utökas
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med ytterligare tjänster, man har just nu 6 stycken ytterligare tjänster som man räknar med
att lansera under våren. Varav 2 stycken lanseras redan under april, det är anmälan eldstad
och anmälan kontrollansvarig.
e-arkiv
I samband med införandet av e-tjänst, som med all säkerhet kommer att utökas efterhand,
behöver SBF utveckla arbetet med e-arkiv.
Även om det under en tid framöver är fortsatt möjligt att lämna in ansökningar via papper
så är det framtida strävansmålet det att enhetens ärenden mestadels skall hanteras digitalt.
Lokaler
Enhetens uppskattade behov av lokaler för 2017 och framåt är sammanställt och kommer
att lämnas till regionledningen i samband med översynen av Visborgsområdets lokaler
Enhet bygg har i nuläget platsbrist och fördelning av kontor och lokaler behöver ses över
för att öka och förbättra samarbetet mellan SBF:s enheter men också för att göra ytorna så
ändamålsenliga som möjligt.
Framtida utmaningar
Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket
märks klart och tydligt i rekryteringsprocesserna. I nuläget är det stora svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal. Av den anledningen behövs långsiktig plan för framtida
kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplan är något som varje förvaltning skall ha
och den skall under 2017 uppdateras för att möta dagens och framtidens utmaningar.
Rekrytering framöver, 2017 - 2021
Bygglovshandläggare: 2-3 st. Pensionsavgångar och uppskattad personalomsättning
Byggnadsinspektörer: 2-3 st. Utökat behov i arbetet med tillsyn samt uppskattad personalomsättning. Arkitekt: 1-2. Pensionsavgångar och uppskattad personalomsättning
Slutsats
Pågående arbete och fattade beslut kring organisation kommer på sikt att ge förbättrade
resultat. Det är dock mycket viktigt att alla inblandade förstår att det tar lång tid att göra
förändringar och att arbeta in en ny organisation och arbetsmodell. Tålamod, tålamod och
tålamod i kombination med ett strukturerat och målmedvetet arbete kommer att göra det
bättre. Fortsatt måste vi ändå vara vaksamma på nya behov och ev. förändringar i förutsättningarna.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Målet är att vara en öppen, tillgänglig och rättssäker enhet med balans i ärende köerna. Arbetet skall genomsyras av arbetsglädje, långsiktighet, delaktighet och tydligt ledarskap.
1.3 Enhet Stadsarkitekt

Enheten stödjer nämnd, samt plan- och byggenheterna med expertkompetens inom stadsbyggnad, gestaltning, PBL och kulturmiljö. Enheten har en viktig roll i att tolka och tillämpa PBL-lagstiftningens krav på hänsyn till stads- och landskapsbild samt god form- färgoch materialverkan.
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Stadsarkitektenheten ansvarar vidare för omvärldsbevakning samt för byggnadsnämndens
hantering av remisser, motioner, överklaganden och medborgarfrågor. Enheten samordnar
och leder verksamhetsövergripande processer mellan planenhet, GI-enhet och byggenhet.
Enheten har också tydliga gränssnitt mot exploatering, mark- och stadsmiljö och deltar i
övergripande projekt och samarbeten inom stadsbyggnadsområdet.
Stadsarkitektenheten bildades 2016 i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningarnas
avdelningar upphörde och leds av stadsarkitekten som är sakkunnig i byggnadsnämnd och
deltar i förvaltningsledning. Stadsarkitekten har också en utåtriktad roll med stora kontaktytor med andra myndigheter, lokalsamhället, medborgare och kunder. I enheten på tre heltidsanställda personer ingår också PBL-sakkunnig tjänsteman och regionantikvarie. Från 1
januari 2017 ingår inte längre världsarvssamordnaren som nu är placerad på regionstyrelseförvaltningen.
1.4 Enhet Geografisk Information

Enhet Geografisk Information (GI) ajour och tillhandahåller geodata (även kallad geografisk information) både till verksamheter inom Region Gotland såväl som till externa kunder. Enheten utgör även verksamhetsstöd och arbetar med utveckling av geodata
som arbetsverktyg och beslutsunderlag i Region Gotlands verksamheter.
Enheten har för närvarande tio anställda och kommer inom kort att utökas med ytterligare
två medarbetare för att möta det höga tryck på geodata som finns inom samhällsbyggnadsområdet. Detta ryms inom enhetens budget, då det inför 2017 var inlagt en utökning i personalbudgeten, samt att man ser att arbetsmängden för enhet har ökat under 2016 och
kommer att öka under 2017, vilket medför att man kommer ha täckning för 2 tjänster.
En stor utmaning framöver är att utveckla och sprida användandet av geodata inom Region
Gotlands verksamheter. Detta sker genom den nyligen framtagna Geodatastrategin
och kommer kräva en hel del engagemang från enhetens medarbetare. Att detta sker samtidigt som det finns ett stort behov av ajourhållen geodata kopplat till bygglovs- och detaljplaneprocesserna, gör det hela än mer utmanande.
Investeringar kommer på sikt att behöva göras då de mätinstrument som används i fält för
ajourhållning av geodata kommer behövas bytas ut mot modernare och effektivare varianter.
Blickar vi framåt kommer enheten att spela en stor roll i arbetet mot en mer digitaliserad
arbetsmiljö med smartare verktyg och metoder inom samhällsbyggnadsprocessen.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

1.5 Enhet Plan

På planenheten finns 11 personer anställda som ansvarar för all plan produktion, både
översiktsplaner och detaljplaner. Enheten har två huvudmän, regionstyrelsen för den översiktliga planeringen och strategiska detaljplaner och för övrig plan produktion är byggnadsnämnden huvudman.
Personalmässigt har vi under åren minskat i antal handläggare men ambitionen är att i stället ha anställda med hög kompetens och erfarenhet.
För närvarande är det en hanterbar balans men för framtiden finns oron att planenhetens
kompetens krävs för bl.a. projektledarskap för utbyggnaden av stadsdelen Visborg och
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permanent deltagande i den snart startade exploateringsgruppen. En naturlig utveckling
men kommer dock att kräva en ökad resurstilldelning för att ta in konsultkrafter för att
klara plan produktionen.
Vidare kommer regionstyrelsen/det nya exploateringskontoret i högre grad beställa uppdrag av olika slag som t ex fler start-PM och specialutredningar som exempelvis "gluggutredningar".
1.6 Enhet förvaltningsstöd

För att upprätta och upprätthålla ett nära verksamhetsstöd beslutades 2016 att organisera
verksamhetsstödet som en central funktion. I praktiken innebar det att enheten Förvaltningsstöd bildades med funktionerna nämndadministration, kvalitet och verksamhetsutveckling, systemförvaltning/IT/försörjning, ekonomi, HR, och kommunikation.
Enheten har åtta medarbetare och utöver det köps tjänsterna som HR-chef och kommunikatör in av RSF och upphandlad konsult. Under våren 2017 kommer en kommunikatör att
rekryteras tillsammans med RSF. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans
med Regionstyrelseförvaltningen bestämma en plan samt förutsättningar för hur detta samarbete skall genomföras.
Under mars 2017 lanseras en e-tjänst för bygglovsansökan. Framtagandet av denna har
dominerat enhetens arbete under hösten 2016 och under 2017 kommer enheten att arbeta
med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras.
Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att söka externa medel till en
förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Andra fokusområden där
enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

En utmaning framåt är hur förvaltningsstödet ska kunna driva kvalificerat utvecklingsarbete
samtidigt som enheterna ser ett ökat behov av rent administrativt stöd vilket idag får stå
tillbaka något. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en översyn när det gäller processer för att få en effektivisering hos handläggarna och att handläggare skall kunna fokusera
på tillsynsarbetet. Idag har man assistenter och koordinatorer inom Byggnadsnämndens
verksamheter men inte inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. En lösning
skulle kunna vara en omfördelning av tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen genom
att lyfta in dessa till enhet förvaltningsstöd. På så sätt skapas en likriktighet av det administrativa stödet inom förvaltningen. Detta skulle kunna ske genom att dels lyfta in de egna
resurser man har idag ute i verksamheterna samt undersöka om det går att ta tillbaka den
administrativa resurs som idag tillhandahålls av RSF.
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2. Driftbudget 2018-2020
Driftbudgeten för byggnadsnämnden uppgår i förslaget för 2018 till totalt 15 201tkr netto,
budgeten är satt utifrån det besparingskrav som åligger förvaltningen. Vilket innebär en
minskad ram på totalt 3 miljoner år 2018, varav byggnadsnämnden ram minskas med 2 500
tkr utifrån analyser från resultat de föregående åren samt de förändringar man genomfört i
samband med handlingsplan för besparingsuppdraget.
I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2016 samt budget för 2017 och 2018.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
2016, tkr

30 972
52 603
-21 631

Utfall, 2016
tkr

28 360
49 143
-20 783

Avvikelse,
2016 tkr

-2 612
3 460
848

Budget
2017, tkr

34 138
51 839
-17 701

Budget
2018, tkr

36 638
51 839
- 15 201

2.1 Kommentarer

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år och framförallt inom enhet bygg haft
hög personalomsättning. Konkret har det inneburit att delar av verksamheterna är i obalans
vilket också nämns under punkt 1. Man klarar ekonomin på grund av lägre personalkostnader än vad som är budgeterat, men man klarar inte de verksamhetsmål samt lagkrav som
vissa delar av den myndighetsutövning som enheterna inom byggnadsnämndens verksamhets område är ålagda att följa.
Åtgärder som har genomfört inför år 2017 och för att kunna vända den trend som varit, är
bland annat att bygg enhetens personalstyrka har utökats och den totala bemanningen är
utökad jämfört med tidigare år. Under 2017 behöver den nya organisationen få tid att sätta
sig, bli stabil och personalstyrkan behöver vara intakt.
Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket
märks klart och tydligt i rekryteringsprocesserna. I nuläget är det stora svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal. Av den anledningen behövs långsiktig plan för framtida
kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplan är något som varje förvaltning skall ha
och den skall under 2017 uppdateras för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Organisationsmodellen kommer sedan efterhand att öka möjligheterna till ett arbetssätt där
sortering av ärendetyper och fördelning av resurser hanteras bättre och effektivare och på
sikt bidra till att enheten kommer i balans vad det gäller ärenden in och beslut ut. Det är
dock viktigt att poängtera att om enheten skall ges möjlighet att uppnå balans så kan inte
bemanningen av enheten minska i omfattning framöver. Beräknat utifrån nuvarande inflöde av ärenden.
Pågående arbete och fattade beslut kring organisation kommer på sikt att ge förbättrade
resultat. Det är dock mycket viktigt att alla inblandade förstår att det tar lång tid att göra
förändringar och att arbeta in en ny organisation och arbetsmodell. Tålamod, tålamod och
tålamod i kombination med ett strukturerat och målmedvetet arbete kommer att göra det
bättre. Fortsatt måste vi ändå vara vaksamma på nya behov och ev. förändringar i förutsättningarna.
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Fler personal ställer dock krav på ökade intäkter i form av högre effektivitet när det gäller
handläggning och beslut. I och med de nya e- tjänsterna och även den nya taxemodell som
förvaltningen arbetar efter från och med 2017 ökar förutsättningarna att den administrativa
tiden för handläggare bör minska och därmed ökat fokus på beslut, tillsyn och ren handläggning för handläggare samt inspektörer. Vilket gör att enheterna ökar sin debiteringsgrad
och intäkterna ökar. Därmed räknar förvaltningen med att denna organisationsförändring
kommer klaras inom ram.
Arbetet med tillsyn är och har varit mycket eftersatt under ett flertal år. Det finns en lång
rad av ärenden att handlägga och flera av dessa ärenden är tidskrävande. En samhällsbyggnadsjurist anställdes i april-16. Juristen har ett visst stöd av inspektörer i arbetet vilket tar
resurs av inspektörernas ordinarie arbetsuppgifter. Detta innebär att organisationen av tillsynsarbetet med all säkerhet behöver utökas framöver. Vilket initialt kommer att innebära
en kostnad för byggnadsnämnden.
Man räknar med en utökning av 2 tjänstemän för att säkerställa att man får en organisation
kring tillsynsarbetet som leder till att man följer lagkraven och bidrar till en god samhällsutveckling på Gotland.
Kostnaderna för att driva denna organisation innebär initialt ökade kostnader på cirka 1
miljon i lönekostnader, det kommer byggnadsnämnden att finansiera med externa medel i
form av byggbonus. Man har möjlighet under år 2017 och 2018 att söka detta, då byggnadsnämndens verksamheter uppfyller de kriterier som gäller. Byggnadsnämnden hade
under 2016 möjlighet att få tilldelat cirka 6 miljoner.
Konsekvensen om de externa medlen skulle utebli innebär att byggnadsnämnden för att
kunna bedriva tillsynsverksamheten och uppfylla sitt myndighetsuppdrag, behöver äska
medel till en större ram.
2.2 Taxor och avgifter, interna och externa

Utifrån SKL modell för taxor inom kommunalverksamhet har en översyn av taxemodell
och revidering av timpris genomförts under 2016. Vilket medfört ny taxemodell från och
med år 2017, samt ett nytt timpris för byggnadsnämndens verksamhetsområden. Detta har
medfört förändring i de externa taxorna.
2.3 Kompensation för externa avtal

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Byggnadsnämnden har inga externa avtal.
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3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Nämnderna behöver inte specificera projekt inom potten. Byggnadsnämndens övriga förslag till investeringar redovisas, kommenteras och motiveras per projekt här nedan. Investeringsförslagen ska enligt anvisningarna prioriteras i grupper.
På sidan 15 finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.
Projekt 21500,21503,21511och 21513 - investeringspott
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har byggnadsnämnden
en årlig pott på 800 tkr. För år 2018 tas 800 tkr upp.
Prioritet 1
Investering utanför årlig pott är Mätinstrument för enheten Geografisk Information vilka
har en livslängd på 5 år och under år 2018 är det dags för byta av dessa arbetsredskap.
Om byggnadsnämnden följer denna investeringsplan medför det oförändrade kapital kostnader under 2018. Åren 2019 och 2020 kommer effekten bli minskade kapitalkostnader då
stora delar av inventarier är avskrivna.

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

4. Uppdrag
Byggnadsnämnden har inga uppdrag eller utredningar från regionstyrelsen som ska redovisas eller behandlas under budgetberedningen maj 2017. Det har heller inte framkommit
något nytt uppdrag i samband med dialogmöten.
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5. Investeringsäskanden 2018-2022

Kategori av investering
1-6 se nedan

Projekttext

Prio Investeringsbudget, brutto tkr
1,2,3 2018 2019 2020 2021 2022 Total

2018

Driftkonsekvens, kr
2019 2020
2021

2022

Pott
Projektnr: 21503,21509,51511,51513 IT-sytem , inventarier
Projektnr: 21503,21509,51511,51513 IT-sytem , inventarier 1

600

800

800

800

800

1 040 281 531 747

0

0

132 000

305 600

476 000

643 200

264 000

259 200

254 400

249 600

3 800 1 040 281 927 747

564 800

730 400

892 800

3 800

Investeringar
5

GIS ( 5 år)

Ärendenr RS BN 2017/780 Datum 2017-04-04

Totalt investeringar

1

1 200

1 800

800

800

1.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas

2.

övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas

3.

IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas

4.

investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas

5.

ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten

6.

reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

800

800
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1. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. I samhällsbyggnadsförvaltningen finns även verksamheter inom ytterligare tre nämnders ansvarsområde: byggnadsnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen. Ärenden
inom ramen för miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde hanteras av enheterna
miljö- och hälsoskydd, enhet Livsmedel- och Alkoholtillstånd samt Förebyggande räddningstjänst.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
För att det arbete som bedrivs av miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bibehålla den kvalitet man har idag och uppnå de mål inom tillsyn som finns, behöver nämnden ytterligare se
över balansen mellan resurser och framförallt servicenivån både internt och externt. Detta
arbete görs i olika steg kopplat till processer, effektivisering, ekonomi och måluppfyllnad
för samtliga av nämndens delverksamheter med efterföljande utvärderingar.
Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system. Detta påbörjas
under hösten år 2017 och i början av år 2018. Investeringarna och uppgraderingarna innebär inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver äska mer medel utan medel tas inom
ram eller ur eget kapital.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens har fått en minskad ram inför 2017 med ca 12 procent,
vilket motsvarar 1 500 tkr. Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad budget ram med ca 33 procent lägre skatteintäkter. Detta kommer
självklart påverka de verksamheter som ligger under miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter prioritera budgethållning och god resurshållning.
Nämnden använder möjligheten till stadsbidrag och andra bidrag till verksamhetsutveckling
och avser att ytterligare se över möjligheter för detta.

Verksamheten 2016

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Kund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår målen i styrkortet. I den
landsomfattande enkäten ”Insikt” fick myndighetsområdet Miljöoch hälsoskydd NKI 69. Alla serviceområden som undersökts har
fått godkänt NKI för miljö- och hälsoskydd. Serviceområdet information har fått NKI 64, tillgänglighet NKI 71, bemötande NKI
65, kompetens NKI 65, rättssäkerhet NKI 67 och effektivitet NKI
66.
Myndighetsområdet Brandtillsyn uppnår högt resultat, NKI 71, en
försämring med tre enheter (74). Alla serviceområden som har
undersökts uppnår högt betyg. Serviceområdet information har fått
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NKI 64 (72), tillgänglighet NKI 69 (72), bemötande NKI 77 (79),
kompetens NKI 76 (78), rättssäkerhet NKI 74 (73) och effektivitet
NKI 75 (80).

Medarbetare
/ledare

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar har hållits enligt rutiner.
Ledningsstrukturen inom förvaltningen har förändrats, man har
tagit bort avdelningschefs nivå. Under året har man haft flera nyrekryteringar på chefsnivå vilket påverkat ledningsstrukturen under
den tid rekrytering pågått. Från och med september är samtliga
chefsbefattningar tillsatta.
Alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner, inom vissa enheter tittar man även över arbete med gemensamma kompetensbehov, det vill säga vad behövs för att teamen ska bli framgångsrika.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Man har under året haft en del kompetenstapp som följd av mer
erfarna medarbetare slutat.
Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget är i balans. Nämndens
överskott uppgick för 2016 till 1 057 tkr. Överskottet berodde
framförallt på lägre personalkostnader. Dock så minskade också
intäkterna på grund av att bemanningen inte var komplett utifrån
det planerade tillsynsbehovet.

Processer

Kvalitet och kostnader jämförs årligen med de kommuner som är
med i Miljösamverkan Stockholm (17 kommuner). Resultatet från
2016 visar att Region Gotland har kvalitet och kostnader i nivå
med jämförbara kommuner och landsting för de viktigaste processerna. De mål miljö- och hälsoskyddsnämnden har för rättssäkra
beslut uppfylldes 2016, lagstadgade handläggningstider uppnås i
den utsträckning sådana tider finns angivna. På grund av vakanser
inom delar av verksamheterna gjordes en revidering av de mål som
fanns för 2016 enligt tillsyns- och kontrollplaner. Dock uppnådde
man bara delvis de nya målen. Enhet livsmedel gjorde 302 tillsyner
färre än målet. Enhet miljö och hälsoskydd gjorde 57 tillsyner färre,
enhet vatten tog 47 beslut mer än planerat.
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1.1 Utveckling på sikt

Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter som behöver utvecklas än mer där också samverkan inom Region Gotlands
verksamheter och med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och
kostnadseffektiva lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa
ökade krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter.
Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom Regionen, främst med
Plan & bygg enheten samt Teknikförvaltningen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
Parallellt fortsätter digitaliseringen och har stor inverkan på den framtida samhällsutvecklingen där både beteenden och tjänster förändras.

1.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Regionstyrelsen ansvarar för verksamheten vid tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Tillståndsmyndigheten hanterar även frågor som rör receptfria läkemedel och verksamheten är placerad i enhet livsmedel & alkoholtillstånd.
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Vid införandet av samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 januari 2012 hamnade tillståndsmyndighetens redovisning felaktigt hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det innebär att
nämnden hanterar det resultat som verksamheten genererar utan att ha befogenheter att
kunna vidta åtgärder i verksamheten vid befarade underskott.
Det finns samordningsfördelar mellan tillståndsmyndigheten och livsmedelstillsynen. Verksamheterna är idag placerade i samma enhet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för
livsmedelstillsynen.
Antal anställda är 3 på Alkohol och 7 på Livsmedel, samtliga på 100 %. En utökning med
en medarbetare på livsmedel från och med 1/1 2017 ingår här.
Under förutsättningen att inget speciellt händer uppskattas verksamheterna vara i balans.
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En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även
arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.

1.3 Enhet Miljö- och hälsoskydd

Enhet miljö och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn men också via ett omfattande allmänt miljöarbete. Tillsynen innebär i praktiken att inspektören besöker företaget
eller fastighetsägaren i syfte att följa upp att svenska miljölagstiftningen efterlevs och att
utvecklingen går i linje med de miljömål som finns fastställda. Arbetet bedrivs företrädesvis
genom dialog där medarbeta-ren ofta får rollen som ”miljövägledare” istället för kontrollant. Denna tid är vanligtvis debiterbar.
Enheten bedriver också ett omfattande allmänt miljöarbete. Detta omfattar bland annat
rådgivning, vägledning, information, remissyttranden, olika övergripande processer och
klagomålshantering. Detta arbete syftar också, i likhet med tillsynen, till att samhället går i
riktning med miljömålen. Enhetens medverkan i olika processer innebär att expertkompetens inom miljöområdet finns representerat i många olika sammanhang. Ofta där miljökompetens annars skulle ha saknats. Denna del av verksamheten är ej debiterbar.
För tillsynsverksamheten finns tillsynsplaner framtagna där årets tillsynsmål identifieras.
Denna plan ska korrelera med den resurs som finns tillgänglig för tillsynsverksamhet. Verksamheten är i stort i balans. Finns avvikelser härleds dessa till att enheten har haft vakanser.
En del av verksamheten omfattar handläggning av inkommande ärenden. Här kan det förekomma att verksamheten inte är helt i balans då ärenden kommer in ojämnt över året.
Som grund för planeringen ska enligt Miljötillsynsförordning en behovsutredning finnas
framtagen för aktuell kommun. Behovsutredningen tillsammans med verksamhetsregister
identifierar det tillsynsbehov som finns inom Regionen. Utifrån behovsutredningen sak-nar
miljö och hälsoskyddsnämnden och enheten miljö och hälsoskydd resurser för att han-tera
det totala tillsynsuppdraget. Enligt behovsutredningen som är giltig för åren 2016-2018
uppskattas det personella behovet till 32 tjänster, det vill säga ytterligare 6 tjänster utöver
nuvarande bemanning.
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I takt med en mer ansträngd ekonomi kommer utmaningen vara att kunna tillhandahålla
god service, kompetens och bemötande till alla kundgrupper. Utvecklingen går mot en
ökad självfinansieringsgrad.
Det vill säga taxor ska i högre utsträckning bekosta verksamheten. Denna utveckling kan
komma att innebära att mindre tid ska läggas på enhetens allmänna miljöarbete och enheten kommer utvecklas mer mot en renodlad kontrollmyndighet.
Som kunder till enheten ses inte bara de verksamheter som har regelbunden tillsyn utan
också företag och privatpersoner med allmänna miljöfrågor. Ytterligare en viktig kund-
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grupp är medborgare och gäster på Gotland där enheten kontinuerligt arbetar för att bevaka dessas intressen
Miljö och hälsoskyddsnämnden har varje år ca 4600 ärenden. Varje ärende genererar som
regel en kundkontakt där enheten lägger mycket tid på att hjälpa kunden att komma rätt,
ifråga om information och rådgivning. Den satsning i form av ramanslag som regionen gör
innebär att enheten kan möta alla kunder på samma sätt. Minskar ramanslagen finns en risk
att mindre tid kommer läggas på kundkontakt vilket skulle kunna komma att påverka bemötande och servicenivå på ett negativt sätt. T ex skulle enheten inte kunna möta blivande
företagare som ännu är i projekteringsstadiet för sin verksamhet. Denna utveckling skulle
kunna påverka det lokala näringslivsklimatet negativt.
Med mindre ramanslag kommer enheten inte i samma utsträckning kunna medverka i
övergripande miljöarbete så som planarbete eller samverkansforum som exempelvis det för
vattenråden.
Ett fokusområde är att utveckla det administrativa arbetet inom enheten och förvaltningen.
Målet bör vara att specialkompetens så som befattningen miljöskyddsinspektör får största
utrymme att arbeta med frågor där kompetensen tillvaratas. Även en del strategiska frågor
behöver utvecklas. Exempel kan vara inhämtning av data för att identifiera tillsynsinsatser
där enhetens verksamhet verkligen gör skillnad i det gotländska samhället. Enheten har
behov av att skapa resurser för att söka samarbeten både inom och utanför förvaltningen.

1.4 Enhet Förebyggande brand

Verksamheten genomförs med fyra medarbetare, två stycken brand/riskingenjörer och två
stycken brandinspektörer. Arbetet är fördelat på att två tjänster är för myndighetsutövning
och två tjänster är för rådgivning och information. Arbetet fördelas ut på medarbetarna i
båda verksamheterna.
Det börjar bli dags för utbyte av besiktningsfordon inom planperioden. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även de besiktningsfordon som förebyggande
brand använder sig av vara utrustade för att fungera som första insatsfordon Detta är en ny
post för miljö- och hälsoskyddsnämnden, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010.
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Utmaningar är att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen
mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer
och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
Enheten får också fler beställningar på spridningsyttrande från polismyndigheten, och här
medger lagen inte att man får fakturera dessa. Enheten har även ett uppdrag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden i form av en behovsutredning, det innefattar en genomlysning av
verksamheten som skall visa vilka olika ärendetyper man arbetar med och vad som kan
debiteras respektive inte debiteras så att resurstilldelningen kan prioriteras utifrån det.

1.5 Enhet förvaltningsstöd

För att upprätta och upprätthålla ett nära verksamhetsstöd beslutades 2016 att organisera
verksamhetsstödet som en central funktion på förvaltningen. I praktiken innebar det att
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enheten Förvaltningsstöd bildades med funktionerna nämndadministration, kvalitet och
verksamhetsutveckling, systemförvaltning/IT/försörjning, ekonomi, HR, och kommunikation.
Enheten har åtta medarbetare varav tjänsten som nämndsekreterare inom miljö- och hälsoskyddsnämnden är specifikt knuten till miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Utöver det köps tjänsterna som HR-chef och kommunikatör in av RSF och upphandlad konsult. Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med
RSF. Kommunikatören kommer att arbeta halvtid emot SBF.
Under mars 2017 lanseras en e-tjänst för bygglovsansökan. Framtagandet av denna har
dominerat enhetens arbete under hösten 2016 och under 2017 kommer enheten att arbeta
med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras
inom både miljö- och hälsoskyddsnämndens samt byggnadsnämndens verksamheter
Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att söka externa medel till en
förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Andra fokusområden där
enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.
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En utmaning framåt är hur förvaltningsstödet ska kunna driva kvalificerat utvecklingsarbete
samtidigt som enheterna ser ett ökat behov av rent administrativt stöd vilket idag får stå
tillbaka något. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en översyn när det gäller processer för att få en effektivisering hos handläggarna och att handläggare skall kunna fokusera
på tillsynsarbetet. Idag har man assistenter och koordinatorer inom Byggnadsnämndens
verksamheter men inte inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. En lösning
skulle kunna vara en omfördelning av tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen genom
att lyfta in dessa till enhet förvaltningsstöd. På så sätt skapas en likriktighet av det administrativa stödet inom förvaltningen. Detta skulle kunna ske genom att dels lyfta in de egna
resurser man har idag ute i verksamheterna samt undersöka om det går att ta tillbaka den
administrativa resurs som idag tillhandahålls av RSF.
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2. Driftbudget 2018-2020
Driftbudgeten för miljö- och hälsoskyddsnämnden uppgår i förslaget för 2018 till totalt 10
565 tkr netto, budgeten är satt utifrån det besparingskrav som åligger förvaltningen. Det
innebär en minskad ram på totalt 3 miljoner år 2018, varav miljö- och hälsoskyddsnämndens ram minskas med 500 tkr utifrån analyser från resultat de föregående åren samt de
förändringar man genomfört i samband med handlingsplan för besparingsuppdraget.
I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2016 samt budget för 2017 och 2018.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
2016, tkr

21 873
34 902
-13 029

Utfall, 2016
tkr

19 782
31 753
-11 971

Avvikelse,
2016 tkr

2 091
3 149
1 057

Budget
2017, tkr

21 044
32 109
-11 065

Budget
2018, tkr

21 865
32 430
- 10 565

2.1 Taxor och avgifter, interna och externa

Utifrån SKLs modell för taxor inom kommunal verksamhet har en översyn av taxemodell
och revidering av timpris genomförts för tillsyn inom Miljöbalkens område under 2016.
Detta har medfört en ny taxemodell inom vissa verksamhetsområden, samt ett nytt timpris
som gäller för hela Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden.
Taxan inom livsmedelskontrollen ändrades 1/1 2016 och en utvärdering av förändringen
kommer att genomföras under 2017. Taxeöversyn inom enhet Förebyggande brand ingår i
det nämnduppdrag som beskrivs under punkt 1.4

2.2 Kompensation för externa avtal

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

Naturvårdsverket ställer krav på kommunerna att mäta halter av luftföroreningar i syfte att
vis att Sverige uppfyller miljökvalitetsnorm för luft (EU lagstiftning) Regionen har överskridit de riktvärden som finns för små partiklar (pm10). Mätningarna ska göras på ett lämpligt
ställe som uppfyller ett antal kriterier. Då vi inte har egna lokaler i Regionen på en sådan
plats så har vi hittat en lokal som GEAB äger. Denna lokal är el central för hela Östercentrum och förvaltningens medarbetare har inte behörighet att gå in i byggnaden. Vilket innebär att vi behöver köpa denna tjänst via externt avtal, detta medför en årlig kostnad på
70 tkr för enhet miljö och hälsoskydd.
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3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Nämnderna behöver inte specificera projekt inom potten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens övriga förslag till investeringar redovisas, kommenteras och motiveras per projekt här
nedan. Investeringsförslagen ska enligt anvisningarna prioriteras i grupper.
För miljö – och hälsoskyddsnämnden gäller det investeringar inom verksamhetsområdet
förebyggande brand och investeringar av bilar som ligger utöver den årliga potten.
Det gäller utbyte av besiktningsfordon inom perioden för den strategiska planen och budgeten. Detta är en ny post för MHN, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även
besiktningsfordon vara utrustade för att fungera som första insatsfordon.
I tabell på sidan 11 visas Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsäskanden 20182022.
Projekt 23100 och 23110 - investeringspott
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och hälsoskyddsnämnden en årlig pott på 200 tkr. För år 2018 tas 200 tkr upp.
Prioritet 1
Investering utanför den årliga potten är inköp av bilar år 2018 samt 2020, för detta behöver
nämnden äska medel. År 2018 550 tkr och år 2020 550 tkr.
Detta tillsammans med investeringar under 2017 kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 107 031tkr år 2019 jämfört med 2018 under förutsättning att nämnden utnyttjar
potten samt inköp av bil under år 2018. Detta är något som Miljö och hälsoskyddsnämnden tar i beaktande inför budget under perioden.

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

4. Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppdrag eller utredningar som ska redovisas eller
behandlas under budgetberedningen maj 2017 Det har heller inte framkommit något nytt
uppdrag i samband med dialog möten.
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5. Investeringsäskanden 2018-2022

Kategori av investering
1-6 se nedan

Projekttext

Prio Investeringsbudget, brutto tkr
1,2,3 2018 2019 2020 2021 2022 Total 2018

Driftkonsekvens, kr
2019 2020 2021

2022

Pott
Projektnr: 23100, 23110

IT-sytem , inventarier

66 491

Projektnr: 23100, 23110

IT-sytem , inventarier 1

200

5

Fordon

1

550

5
3

Fordon
Vision( inv 2017)

1

200

200

200

200

64 722

63 489

30 618

1 000

44 000

87 200

129 600

248 000

550

66 000

64 900

63 800

62 700

64 800

63 600

66 000
62 400

64 900
61 200

132 491 239 522

279 189

352 418

436 800

Investeringar

Totalt investeringar

Ärendenr RS RS 2017/7 Datum 2017-03-31

1.
2.
3.
4.
5.
6.

550

550
66 000

750

200

750

200

200

2 100

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 mars 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens strategiska
plan och budget 2018-2020
1. Verksamhet och resurser för 2018-2020
Kortfattad bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål, och
resurser baserat på 2016 års resultat
Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha processer av god kvalitet till en
kostnad i nivå med jämförbara kommuner och landsting. För att lyckas med
det måste förvaltningen ha en tydlig politisk styrning med brukaren i centrum.
Svaren från brukarenkäterna inom verksamheterna visar överlag nöjda brukare
men inom flera områden finns synpunkter på öppettider och tillgänglighet.
För att tillgodose brukarnas behov, har biblioteken arbetat mycket med
tillgänglighet, bemötande, mångfald och integrationsfrämjande aktiviteter.
Biblioteken har fortsatt att erbjuda lånekonton för papperslösa och haft
välbesökta språkcaféer, köpt in mer litteratur på lätt svenska och andra språk
samt fortsatt med sagostunder på olika språk. Under 2016 fastslogs en ny
kulturplan för perioden 2017-2020 och arbetet med dess aktiviteter har
påbörjats. Kulturplanen omfattar såväl den regionala som den
primärkommunala kulturen. Liksom föregående år fick Gotland även detta år
högst andel, 389 kronor, statliga medel per capita av alla regioner och landsting
inom kultursamverkansmodellen. På nationell nivå kan konstateras att de
gotländska regionala kulturinstitutionerna motsvarat de förväntningar som
ställts.
Fritidsavdelningen har under året fortsatt genomföra en processkartläggning av
avdelningens effektivitet och tillgänglighet för brukarna. Framför allt badens
tillgänglighet är en fråga som berör. Av kommentarerna i enkäten framgår det
att det är stor efterfrågan på ett nytt badhus. För inomhushallar var antalet
uthyrningstimmar 23 413 totalt, en minskning med 2 370 timmar jämfört med

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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2015. Orsaken till denna minskning är främst renovering av Säves stora och
lilla hall mellan maj och oktober. Antalet besökare på våra ungdomsgårdar har
ökat kraftigt och brukarna upplever att gårdarna har bra öppettider, att de
känner sig trygga och delaktiga där samt blir respektfullt bemötta. Ett ökat
antal besökare är naturligtvis positivt, men i flera fall har det samtidigt
inneburit att kvaliteten i verksamheten blivit lidande. 2016 påbörjades ett
utvecklingsarbete kring att öka medarbetarnas kunskap om de beslut som fattas
i nämnden. Bland annat filmas en intervju med nämndsordförande efter
nämndssammanträde som sedan visas upp på arbetsplatsträffar och även sprids
externt i sociala medier. Resultatet i enkäten visar en klar förbättring.
Under 2016 genomfördes ingen medarbetarenkät men det går att konstatera att
både besparingar och utredningen kring den framtida organiseringen av kulturoch fritidsverksamheten har påverkat negativt. Det gör att målet att
medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar varit svårt att uppnå. Medarbetarna upplever oro för
framtiden, både för vad som kommer att ske med verksamheten men även för
egen del.
Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till fortbildning och möjlighet
att delta i konferenser och seminarier, men på grund av budgetåtstramningar
har det inte varit lika omfattande som tidigare. Utbildningsinsatser inom
integrationsområdet har särskilt prioriterats under 2016 och under 2017-2018
kommer mångfaldsfrågor vara i fokus.
För att uppnå målen om en ekonomi i balans och uthållig ur ett
generationsperspektiv krävs en god ekonomisk hushållning, realistiska
verksamhetsmål samt en effektiv användning av tillgängliga anslag. Vidare
behövs ett kreativt ekonomiskt tänkande samt strategisk planering av
investeringar. Kultur- och fritidsnämnden visade ett överskott på 2,3 miljoner
kronor för 2016. Framför allt beror överskottet på en återhållsamhet med
ekonomiska resurser tillsammans med förvaltningens förmåga att få in externa
medel genom olika projekt. Även tillskott från integrationsmedel har påverkat
resultatet positivt.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa en god integration i
samhället. Att stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande genom
att erbjuda medborgarna platser för möten är viktigt för att lyckas med att
bibehålla en hållbar och kontinuerlig demokratisk struktur i samhället.
Det stora antalet ensamkommande asylsökande medförde en kraftig ökning av
antalet besökare på ungdomsgårdarna, något som gjort att även många andra
börjat besöka gårdarna.
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För att nå ny grupper och skapa kontaktytor har nya koncept har tagits fram,
som till exempel Dive-in-bio där besökarna under året kunnat se både Hajen
och Den lilla sjöjungfrun på Solbergabadet. Ica Maxi Arena har huserat större
evenemang som bland annat Ungdomens dag, Tubecon och
innebandylandslagets träningsläger för herrar inför VM. Användandet av
arenan har under året blivit högre än förväntningarna vilket genererat mer
intäkter än budgeterat.
Genom olika nätverk och upparbetade relationer har förvaltningen stärkt
Gotland, både som besöksdestination och för gotlänningarna själva.
Förvaltningen har varit delaktig i allt från Gotland Pride och Crimetime
Gotland till nationaldagsfirande på Roma Kungsgård och filminspelningar i
Gotlands filmcentrum och kulturhus.

Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och
ekonomi 2018
Under 2018 kommer kryssningskajen vara klar vilket kommer bidra till att
turismen på Gotland ökar markant. När turisterna anländer till ön kommer de
vilja se, göra och uppleva Gotland. Därför behöver Region Gotland i
samverkan med besöksnäringen, föreningslivet och andra aktörer på ön rigga
för en god infrastruktur för besök utifrån vad turisterna önskar att uppleva och
vad gotlänningen önskar att visa upp av ön. Kultur- och fritidsaktiviteter
kommer vara av avgörande betydelse för att ge en positiv bild, om det så
handlar om att nyttja de motionsspår som finns på olika ställen på ön till att
besöka kulturplatser såsom Roma Kungsgård eller idrottsevenemang i ICA
Maxi Arena.
2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Firandet av nationalikonen
kommer göra ett avtryck internationellt och Fårö och Gotland kommer såklart
vara i fokus.
Att arbeta för att förlänga säsongen och hitta nya reseanledningar samt att
paketera evenemang är ett ständigt pågående arbete som är av vikt för att
Gotland fortsatt ska vara en attraktiv besöksplats men även för att locka
människor att leva och bo på ön. Region Gotland behöver säkra kompetens
och att konkurrera med andra regioner om svårrekryterade tjänster kräver en
god marknadsföring och ett gott rykte, något som kultur- och
fritidsverksamhet i högsta grad bidrar till.
Baden på Gotland är små och gamla. För varje dag som går kostar baden mer
då renoveringar måste ske löpande för att kunna hålla dem i drift.
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Undersökningar visar att de har cirka fem år kvar innan de är uttjänta och inte
längre går att reparera. Även Visby ishall har ett stort renoveringsbehov och
klarar inte många år till. Ett nytt bad och en ny ishall är därför ett stort behov
för gotlänningen.
Bidrags- och bokningssystemen inom kultur- och fritid som idag används av
kommuner är underutvecklade och inte kundanpassade. Dagens moderna
teknik och kunden kräver ett nytt system. SKL håller på att, tillsammans med
några kommuner, ta fram ett nytt system. Dock går det långsamt och
nuvarande håller inte ens för dagens behov. Det gör att tillfälliga lösningar
behöver ses över för att klara tiden fram till att nya systemet är klart.
Under 2015 och 2016 fick Gotland ta emot en stor andel människor från andra
länder, som tvingats på flykt. Ett imponerande arbete och initiativ från
civilsamhället uppvisades. Ideellt hårt arbetande gotlänningar som engagerade
sig lokalt och genomförde en mängd integrationsfrämjande insatser. Idag kan
förvaltningen se att det ideella engagemanget minskar, det finns en trötthet
vilket kräver att regionen med dess verksamheter kliver in och stöttar i större
utsträckning. Baden, ungdomsgårdarna och biblioteken kommer fortsatt vara
mycket viktiga för integrationsarbetet på ön. Här gäller det att synliggöra, stötta
och samverka med de ideella krafter som finns i lokalsamhället.

2. Driftbudget 2018-2020
Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens och nämndens speciella läge där ett
beslut om verksamhetens nuvarande organisation fattas under första halvåret
2017, kommer förvaltningen göra en sammanställning av verksamheternas
behov perioden 2018-2020.
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen går in i en ny kulturplansperiod där nya satsningar
skulle medföra en ökad statlig medfinansiering och minskade bidrag från
regionen ett minskat stöd från staten. Nedan redovisas institutionernas
äskanden med motiveringar inför budget 2018 och framåt.
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tkr
Gotlands Länsbibliotek
Gotlandsmusiken
Länsteatern på Gotland
Gotlands museum
Film på Gotland
Totalt

Endast 2018

400
1 230
1 350
2 980

Ramförstärkning
2018 och framåt
250

300
250
800

Gotlands Länsbibliotek
År 2015 infördes ett nytt område, läs- och litteraturfrämjande verksamhet, till
kultursamverkansmodellen under området Biblioteksverksamhet. Inga statliga
medel har tillförts för detta ändamål. Till detta behöver en utvecklingsresurs
anställas och kartläggningen är upptagen som en strategi i kulturplanen. I den
äskade summan, som är en ramförstärkning, ingår personalkostnader på
200 000 kr och verksamhetskostnader på 50 000 kr, totalt 250 000 kr.
Gotlandsmusiken
År 2018 avser Gotlandsmusiken öka ambitionen vad gäller nätverksarbete i
Östersjöregionen i syfte att förstärka Gotlands roll som ett självklart nav och
samtidigt agera ambassadörer för ön. Medel äskas för konstnärligt utbyte med
ensemble Arsis i Estland, resa och uppehåll 120 000 kr. Utöver detta äskas
160 000 kr för projektering och genomförande av produktion samt turné i
Sverige med Sondheim-musikalen Frogs. Slutligen äskas 120 000 kr för reseoch uppehållskostnader för Sverigeturné i samarbetsprojekt med de två övriga
professionella storbanden Norrbotten Big Band och Bohuslän Big Band. Ett
övergripande syfte är att nå ung publik och att få fler tjejer att spela
storbandsmusik.
Länsteatern på Gotland
Länsteatern äskar 550 000 kr för upprustning av tillgänglighetsanpassad toalett,
publikplatser och den äldsta tekniken som slitits hårt på grund av flitig
användning både av teatern själva och av samarbeten. Vidare äskas 330 000 kr
för inköp av lyftanordning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv vid bygge och
rivning av dekor, samt 200 000 kr för en mindre kulturbuss som ska köra
publiken till föreställningarna för att slippa anlita dyra bussbolag med för
ändamålet för stora bussar. Slutligen äskas 150 000 kr för att översätta delar av
kommunikationsmaterial till engelska och tyska, bland annat inför
kryssningskajen. Totalt 1 230 000 kr.
Gotlands museum
Med syfte att stärka Gotland som besöksmål, bland annat inför
kryssningsturismen, och bidra till regionens utveckling, äskas 450 000 kr för
arbete med och investeringar i digital tillgänglighet genom audioguider i
utställningarna Medeltidens Gotland och Drömmen av Gotland. Inläsningar
ska göras på svenska, engelska, tyska och arabiska och total kostnad beräknas
vara ca 900 000 kr, för vilken resterande del bekostas av annan extern
finansiering. Museet äskar också 600 000 kr för att kunna påbörja en ny
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basutställning om förhistoria, det vill säga stenålder till vikingatid. Total budget
ca 5 mnkr. Annan extern finansiering kommer att sökas för resterande
kostnader. Utställningen beräknas färdig i slutet av 2019. Slutligen äskas
300 000 kr för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Konstmuseet samt
300 000 kr för en 50 % tjänst som konstpedagog med syfte att öka
tillgängligheten till konst för barn och unga. Totalt äskas 1 350 000 kr för 2018
och 300 000 kr ramförstärkning.
Film på Gotland
Förvaltningen behöver förstärka Film på Gotland men en 0,5 tjänst
filmkommissionär och överföra den från det nuvarande projektet till
linjeorganisationen. Kostnad 250 tkr/år.

Bibliotek
Meröppna bibliotek
(se motivering under investeringsförslag)
En ramökning äskas för driftskostnader med 100 tkr per bibliotek till utökade
licens- och serviceavtalskostnader.

Fritidsavdelningen
A7-hallen ombyggnad omklädningsrum
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens för detta beräknas till 375 tkr från 2018.
Nytt boknings- och bidragssystem
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens för detta beräknas till 50 tkr per år för utökade licens- och
serviceavtalskostnader för år 2020.
Reinvestering konstgräs på Rävhagen
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens beräknas till 350 tkr från 2019.
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Administration
Budget och skuldrådgivning
300 tkr
Budget- och skuldrådgivning har under året fått omforma sitt uppdrag då även
konsumentvägledningsuppdraget (4 tim/v) ska rymmas inom en tjänst. Den
minskade tiden för budget- och skuldrådgivning har medfört att väntetiderna
ökat från tre veckor till sex veckor (rekommendation från staten är max fyra
veckors väntetid). I och med att detta uppdrag sköts av endast en person så blir
följden att tjänsten inte är bemannad under semesterperioder och vid annan
frånvaro då tjänstemannen är borta från sin tjänst, tjänsten köps idag av
regionstyrelseförvaltningen. Kompensation önskas för ytterligare 50 % tjänst
till en kostnad av 300 000 kr/år.

Kulturavdelningen
Renovering och underhåll av konsten i Världsarvet
50tkr
I samband med kryssningskajens tillkomst sätts nu starkt fokus på hållbarheten
för världsarvet Visby hansestad. För att bevaka den offentliga konsten i
Världsarvet behöver budgeten för ändamålet utökas.
Filmkluster Kustateljén Fårösund
500 tkr
Kostnaden för lokalhyran för Kustateljén i Fårösund har fram till 2017 delats
mellan GVN, KFN och Gotlands Filmfond. Fonden har dock dragit sig ur
projektet och från 2017 fattas därför den del, 500 tkr/år, som fonden tidigare
stod för. För att möjliggöra en fortsättning av verksamheten i Kustateljén utan
att behöva finansiera verksamheten med projektmedel behöver verksamheten
en ramförstärkning med 500 tkr.

Ungdomsavdelningen
Hyra ungdomsgård Roma
250 tkr
Ungdomsgården i Roma flyttade 2014 till nya lokaler pga att
förskoleverksamheten behövde ungdomsgårdens lokaler. Ungdomsgården
hänvisades till en paviljong men KFF fick ingen hyreskompensation för dess
hyra, som ledningskontoret ansåg vara för hög. Under 2017 kommer
ungdomsgården därför att flytta till nya lokaler och samlokaliseras med
biblioteket i Roma. I överläggningar med ledningskontoret 2016 ställdes i utsikt
att KFF kan påräkna en ramjustering om man kan hitta lokaler med en
rimligare hyreskostnad. KFF äskar därför en ramjustering från 2018 om 250 tkr
för ungdomsgårdens nya lokaler.

7 (11)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/5

8 (11)

Region Gotland

Summa äskanden driftbudget:
tkr
Budget 2018 Plan 2019
Plan 2020
Samverkansmodellen enl ovan
3 780
800
800
Meröppna bibliotek
100
200
300
A7-hallen ombyggnad omkl.rum
375
375
375
Nytt boknings- o bidragssystem
50
Reinv konstgräs Rävhagen
350
350
Budget- och skuldrådgivning
300
300
300
Renovering o underhåll av konst
50
50
50
Filmkluster Kustateljén
500
500
500
Hyra Roma ungdomsgård
250
250
250
Summa
5 355
2 825
2 975
2.1 Taxor och avgifter
Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens och nämndens nuvarande situation
planeras inga förändringar.
2.2 Kompensation för externa avtal
Indexuppräkning för externa utförare inklusive institutionerna äskas. För
länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen, en
uppräkning med 2 procent innebär 388 tkr och för övriga innebär det 212 tkr.
Detta blir sammanlagt 600 tkr.
2017
2%
Kultursamverkansmodellen
Länsmuseet
7 756
155
Länsmuseet – konsthanteraren
449
9
Länsmusiken
6 246
125
Länsteatern (exkl. lokalhyra)
3 178
64
Länsbiblioteket
799
16
Film på Gotland
795
16
Danskonsulenten
167
3
Summa
19 390
388
Övriga avtal
Östersjöns författar- och översättarcentrum
Baltic Art Center
Visby internationella tonsättarcentrum
Bergmancenter
Gotlands idrottsförbund
Köp av verksamhet idrottsanläggningar
Föreningsdrivna anläggningar
Summa

430
600
1 050
400
1 305
1 621
5 221
10 627

9
12
21
8
26
32
104
212

Summa

30 017

600
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3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Investeringar, tkr

Investeringspott (maskiner, inv)
Meröppna bibliotek
A7-hallen ombyggnad omkl.rum
Konstgräsplaner
Gymnastik
Nytt boknings- och bidragssystem

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 500

1 500

3 000
16 000
9000
400

Nytt badhus

200 000

Ny ishall

200 000

Ridsport
Summa

15 000
5 000

27 000

417 400

Motiveringar
Investeringspott

1 500 tkr

Gemensam investeringspott för alla verksamheter, bl.a. uppdatera
fordonsparken, utbyte av inventarier. Förvaltningen är beviljade 1 500 tkr för
2017, men behovet är mycket större så 1 500 tkr äskas årligen under perioden.
Mycket av utrustning på anläggningar är bristfälligt underhållna, gamla och
slitna. Exempelvis har biblioteken på Gotland har behov av nya bokhyllor de
närmsta åren, några hyllor är idag i så dåligt skick att det finns risk för ras med
skador, på både besökare och personal, som följd. Biblioteken beräknar att
man behöver byta ut hyllor för ca 300 tkr per år framöver. Fritidsavdelningen
är i stort behov av att göra reinvesteringar i maskinparken och flera
anläggningar behöver anpassas för funktionsnedsatta.
Meröppna bibliotek
500 tkr
Ett av utvecklingsområdena för biblioteken på Gotland är att öppna ett eller
flera meröppna bibliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda
biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats.
Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det handlar om ett
komplement till och inte en ersättning av det bemannade biblioteket. Meröppet
innebär en utökad tillgänglighet men med bibehållen bemanning av biblioteket.
Meröppna bibliotek stärker bibliotekets roll i lokalsamhället och den ökade
tillgängligheten öppnar upp även för andra kulturverksamheter på biblioteket.
Genom meröppet blir biblioteket också en angelägenhet för fler i samhället
och kan bidra till större delaktighet vilket ligger helt i linje med biblioteket som
servicepunkt.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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En ramökning äskas för driftskostnader med 100 tkr per bibliotek till utökade
licens- och serviceavtalskostnader.
A7-hallen ombyggnad omklädningsrum
3 000 tkr
A7-hallens omklädningsrum används både av de som tränar inomhus i hallen
och av de som använder fotbollsplanen utanför. Ofta sammanfaller
träningstider och matcher inne och ute och ytterligare problem uppstår då
personer av olika kön inte vill byta om i samma omklädningsrum. Nya
omklädningsrum behövs för att möjliggöra mer aktivitet och optimalt nyttjande
av anläggning.
Nytt boknings- och bidragssystem
400 tkr
Gotland är med i SKL:s upphandlingsprojekt av ett nytt boknings- och
bidragssystem med planerad lansering i kommunerna år 2020, med en
beräknad utökad driftskostnad på 50 tkr. En teknisk lösning kan behövas
tidigare då avtalet med befintlig leverantör går ut 2017 och systemet kommer
att sluta vara tillgängligt.
Konstgräsplaner
16 000 tkr
Göra ett helhetsgrepp av utvecklingen av fotbollsplaner där befintliga
gräsplaner byts ut mot konstgräs ur ett hållbart miljö- och hälsoperspektiv.
Den befintliga konstgräsplanen i Visby har sedan några år tillbaka uppnått
teknisk livslängd.
Nytt badhus
150 000-200 000 tkr
Gotlands utbud vad gäller badhus behöver ses över i perspektiven antal,
placering, storlek och innehåll och ska ge möjlighet till utveckling av
verksamheter och simsporter där hela öns behov tas i beaktande och vara
attraktivtför allmänheten. Livslängden på ett badhus byggt under 60- och 70talet är cirka 40-50 år vilket innebär att våra anläggningar, Hemsebadet 40 år
och Solbergabadet 56 år, har uppnått en hög ålder och båda står inför stora
renoveringsbehov. En ny och modern anläggning skulle kunna bedriva flera
verksamheter samtidigt, vara energioptimal och ha en mer effektiv bemanning.

Ny ishall
150 000-200 000 tkr
Ishallen i Visby är den ishall med mest aktivitet i dagsläget och fler istider
efterfrågas då konståkningen utvecklas på ön och ishockeyn har startat ett
flicklag. En ishall har en beräknad livslängd på ca 50 år och Visbys har passerat
40. En ny och modern anläggning skulle tillsammans med ett nytt badhus
kunna optimera driftskostnad och ha en mer effektiv bemanning.
Ridsport

15 000 tkr
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Utöver regionens anläggningar finns behov av extra medel för att stötta Wisby
Ridklubb, Rävhagen, vars anläggning är i behov av renovering och vars
utveckling gällande anläggning i relation till mark är högaktuell. Detta då den
står i relation till regionens reinvestering på konstgräsplanen samt planer på
konverteringav grusplanen till konstgräs, också på Rävhagen.
Gymnastik
9 000 tkr
Wisbygymnasterna har utvecklats i snabb takt och är i behov av en anläggning
anpassad efter deras behov.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

kultur- och fritidsdirektör
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Meröppna bibliotek
A7-hallen ombyggnad omklädningsrum
Konstgräsplaner
Lokal till gymnastik
Nytt boknings- och bidragssystem
Nytt badhus
Ny ishall
Ridsporten Rävhagen

Investeringspott, maskiner o inv

Projekttext

Kultur- och fritidsnämnden

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten

Totalt investeringar

5
2
2
1
5
1
1
2

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
Prio
1,2,3

16 000
9 000

500

1 500

5 000 27 000

500
3 000

1 500

417 400

15 000

200 000

200 000

400

500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

452 400

1 500
3 000
16 000
9 000
400
200 000
200 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 500

Total

0

475

100
375

925

200
375
350

1 075

50

300
375
350

0

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

0
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Inledning
Vi vet att en genomförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för både arbetslöshet
och ohälsa. Ur elevens perspektiv är framgångar i lärandet avgörande då ökade kunskaper
ger nya möjligheter att förstå och påverka och har relevans för självförtroende och självbild. Att skapa förutsättningar för att barn och unga fullföljer grund- och gymnasieskolan
är därför ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling på Gotland. Fullständig studiegång
är till stor del en fråga för skolan själv, med fokus på kompetenta pedagoger, lämpliga
gruppsammansättningar och undervisningsmetoder. Ur ett bredare perspektiv är däremot
fullständig studiegång en fråga som berör samhället i allmänhet och flera av Region Gotlands egna verksamheter i synnerhet.
Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens (BUN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras under perioden 2018 – 2020.
BUN ansvarar för att alla barn och elever erbjuds en god lärmiljö i likvärdiga verksamheter
av god kvalitet som bedrivs utifrån nationella styrdokument och främjar barn och elevers
positiva utveckling och lärande. BUN:s verksamheter är förskola, öppen förskola, grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem, särskola, gymnasiesärskola, särskild undervisning för
vuxna, kulturskola, Fenomenalen Science Center, barn- och elevhälsa samt avdelningarna
kvalitet och utveckling samt strategiskt stöd.

1. Verksamhet och resurser 2018 – 2020
1.1. Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ger utgångspunkter för nämndens fleråriga plan. Några faktorer och
skeenden som kommer att påverka Region Gotland och nämndernas verksamheter framåt:
•
•

•
•
•
•
•

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

•

•
•

Sverige är på väg ur en högkonjunktur och tillväxten avmattas under planperioden. Det
reala skatteunderlaget kommer att växa i måttlig takt.
Region Gotland har svag ekonomi, vilket kräver omprioriteringar i utbudet av service
och tjänster. Ett beslut om att sänka kostnaderna motsvarande 170 mnkr perioden
2017–2019 är styrande för nämndernas planering.
Ökad mångfald - fler med utländsk bakgrund finns på Gotland
Urbaniseringen ökar, även på Gotland
Den psykiska ohälsan är förhållandevis hög på Gotland
Fler äldre och med det ökat omsorgsbehov på Gotland
Fler statliga jobb kommer till Gotland vilket kan bidra till nyinflyttning. Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018 och Polisen utökas med 100 nya tjänster när delar av
Polisens telefoniverksamhet förläggs till Visby.
Region Gotlands ansvar för arbetsmarknadsinsatser har ökat då det råder konkurrens
om kompetenser samtidigt som vissa grupper har fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden – en matchningsproblematik
Svenska skolan har tappat i kunskapsresultat, men en vändning kan skönjas i de senaste
internationella jämförelserna
Statens styrning av skolan har skärpts genom bland annat fler riktade statsbidrag och fler
reformer kan väntas för den svenska skolan då flera statliga utredningar nu lämnar sina
betänkanden
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Osäkert politiskt läge råder i riksdagen med minoritetsregering
Ökad digitalisering sker av samhället och de sociala mediernas betydelse och påverkan
har ökat
Ökad uppmärksamhet på klimathot och globala hållbarhetsmål
Vattenfrågan på Gotland är i fokus
Stora pensionsavgångar väntar och därmed ökad konkurrens om tillgängliga kompetenser, vilket kräver ökad attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att nyttja rätt kompetenser till rätt uppdrag

1.2 Bokslut 2016

Barn- och utbildningsnämndens samlade driftsresultat var 16 mnkr. Resultatkravet på elva
mnkr nåddes. Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för nämndens verksamhetsområden uppgick under året till 25,2 mnkr och motsvarar 2,2 procent. I och med bildandet av den nya förvaltningen gjordes även en administrativ besparing på 2,5 mnkr i den
centrala stabs-och stödorganisationen. Resursfördelningen avseende antalet barn och elever
var vid ingången av året underfinansierad med drygt elva mnkr. Om balans hade funnits i
resursfördelningen hade överskottet varit större. Bedömningen för 2017 är att nämndens
uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad budgetram, men fler barn och elever än vad
som förväntas är en osäkerhetsfaktor.
1.3 Planeringsförutsättningar 2018–2020

Det ekonomiska läget för regionen inför 2018–2020 är totalt beroende av att regionen lyckas med uppdraget att minska serviceutbudet och effektivisera för att minska kostnaderna
med 170 mnkr på tre år (2017–2019). För BUN betyder det att besparingar krävs år 2018
med sex mnkr och år 2019 med ytterligare 15 mnkr.
Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på grund av
många små enheter. Planeringsförutsättningarna perioden 2018–2020 innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för nödvändiga långsiktiga strukturförändringar, osäkerhet i befolkningsprognoser och antalet asylsökande/nyanlända och
deras lokalisering på Gotland.
Följande strategier är beslutade av regionfullmäktige för att klara kommande besparingar
och bidra till att Region Gotland får minskade kostnader och en budget i balans:
•
•

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

•
•
•
•

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

Barn- och utbildningsnämndens strategi för att klara besparingarna är bland annat att:
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Att fortsätta redan pågående arbete och tar fram förslag efter hand utifrån de styrningar regionfullmäktige tidigare beslutat om, vilket bland annat inneburit beslut
om att avveckla små förskoleenheter.
Att samla verksamheter och därmed skapa bättre pedagogiska möjligheter med förskola, fritidshem och grundskola F-3 i en samlad enhet.
Underlaget pekar på ökade behov av förskola och grundskola i Visby, vilket nämnden givit förvaltningen i uppdrag att planera för, bland annat genom att kunna nyttja Hackspettenområdet i norra Visby för framtida grundskola på sikt efter det att
gymnasieskolan lämnat lokalerna.
Genomlysa övriga kostnader för skolformen grundskola.
Finansieringen av särskilda undervisningsgrupper.
Skolskjuts vid delat boende.
Kostnaden för fritidshem.
Samordna stödtjänster för små enheter.

Efter att regionfullmäktige beslutat om en strategi för serviceutbudet på Gotland ska
nämnden besluta om en långsiktig skolorganisation på landsbygden, men även för Visby då
Visbys befolkning växer
Nämndens verksamhet utökas

Regionfullmäktige bedöms i juni 2017 fatta beslut om den framtida organisationen för kultur- och fritidsuppdragen inom Region Gotland. Förslag finns att flytta över ungdomsavdelningen med två enheter och enhetschefer från nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det kan innebära att barn- och utbildningsnämnden får ansvar för den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13–19 år), med
sju ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare. Tre av verksamheterna finns i Visby.
Övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och Klintehamn. Avdelningens
verksamhet kostar totalt 16,6 mnkr. Under förutsättning att verksamheten är fullt ut finansierad ser förvaltningen positivt på att denna inordnas i UAF.
Ny IT-strategi för skolväsendet

Skolverket har lämnat förslag på en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
även gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2019. Förändrade
läroplaner förväntas utifrån detta. Utvecklingsinsatser som genomförts inom Region Gotlands skolor stämmer väl med Skolverkets förslag. En antagen nationell strategi betyder
sannolikt att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att
elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. En strategi för skolutveckling
med digitalt stöd håller på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella
strategin, som ska presenteras för nämnden i maj 2017.
Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Strategier för hållbar lönebildning

För att få en hållbar lönebildning på sikt behöver Region Gotland arbeta brett med kompetensförsörjningen, bland annat innefattande en ökad satsning på vidareutbildning av egen
personal inom de allmänna bristyrkena och på större löneökningar för hela lärarkåren utifrån de ordinarie lönekriterierna. Region Gotland behöver även göra en lönesatsning på
skolledare som är en svårrekryterad grupp. Detta för att öka attraktiviteten. Få lärare väljer
idag att bli skolledare eftersom möjligheten till karriär- och löneutveckling ökat inom det
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egna lärarskrået. En förstelärare som också tilldelats lärarlönelyftet kan erhålla en lön som
överstiger många skolledares.
Nyanlända

I samband med ett ökat flyktingmottagande på Gotland under hösten 2015 har antalet barn
och elever i förskolan och skolan ökat. Förutom deltagande i förskoleverksamhet och
grundskola behöver dessa barn studera svenska som andra språk och modersmålsundervisning. En statlig schablonersättning utbetalas för ökade kostnader vid mottagandet. Nämnden har i sin internbudget tagit beslut om vilka ersättningsbelopp som ska utbetalas till berörda skolformer vid mottagande av både asylsökande och barn/elever med uppehållstillstånd. Nämnden har under 2016 klarat omkostnaderna för asylsökande inom ramen för
gällande statsbidraget, det var 310 asylsökande barn och elever inskrivna i förskola, förskoleklass och grundskola. Under 2017 ska Gotland ta emot och etablera 213 nyanlända 1 med
uppehållstillstånd.
1.4 Förskolas planeringsförutsättningar

Befolkningsprognosen i åldrarna 1–5 år visar en långsam ökning av antalet barn fram till
2025. Fortsatt är Visby, Västerhejde och Väskinde områden där efterfrågan på förskoleplatser är stor. I den strategiska lokalförsörjningsplanen finns beskrivet hur utvecklingen kring
förskolor och skolor i nämnda områden är planerat. För att möta behovet av förskoleplatser i Visbyområdet och andra delar av Gotland har tillfälliga förskoleavdelningar öppnats
under våren 2017.
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Utifrån utredningen om ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland behöver en översyn göras av hur skol- och förskoleorganisationen i framtiden ska utformas utifrån ett
minskat ekonomiskt utrymme. Skola och förskola ska kunna leva upp till skollagens och
läroplanernas krav, det kommunala kravet på budget i balans och arbetsgivarens ansvar för
en god arbetsmiljö. Förskolan behöver fortsätta att gå från små sårbara enheter till större
hållbara enheter. En större enhet kan på ett annat sätt samverka kring personalresurser och
budget. Detta ger förutsättningar att i högre grad arbeta med läroplanens intentioner och
därmed höjs kvaliteten och bidrar till en likvärdig förskola. Vid nybyggnation av förskolor
ska det planeras för minst tre avdelningar för cirka 54 barn eller fler, och de befintliga småenheter vi har ska i möjligaste mån flytta ihop till tre avdelningar eller större. Där det inte är
möjligt att utöka antalet förskoleavdelningar kan lösningar liknande Eskelhem förskola och
skola vara ett hållbart alternativ.
På Gotland finns numera ett flertal lärarutbildningar. Det är mycket positivt då förutsättningarna för att kunna möta den stora efterfrågan på olika lärarkategorier i högre grad kan
säkerställas. Den gemensamma rekryteringen av förskollärare som gjordes under hösten
2016 har efter utvärdering visat att förvaltningen i högre grad kunnat rekrytera förskollärare
till landsbygden och på så vis komma närmare målet om en likvärdig förskola på Gotland.
Ambitionen är att vid något eller några tillfällen under året göra en sådan gemensam rekrytering. En annan yrkeskategori i förskolan, barnskötarna, behöver ges möjligheter att vidareutbilda sig i förskolans uppdrag och strävansmål.
Sudret

Idag finns små förskolenheter (1–2 avdelningar) i anslutning till skolorna i Öja, Havdhem,
Garda och Stånga. Området har i sin helhet tillräckligt med förskoleplatser. I Hemse, Gar1

reviderat antal from 15 februari 2017
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da, Öja och Havdhem finns bra, funktionella förskolor medan det i Stånga behöver sättas
in omfattande anpassningar och ombyggnationer (om förskolan ska kunna finnas kvar) för
att uppnå acceptabla förutsättningar för en god förskolemiljö.
Fole/Stenkyrka förskoleområde

Förskolan i Gothem är en en-avdelningsförskola som ligger för sig själv utan anknytning till
någon skola. Till hösten 2017 kommer 19 barn gå i förskolan och för närvarande finns det
inga nya barn i kön. Lokalen som förskolan ligger i är privatägd. Lokalerna har under en
längre tid inte levt upp till de krav som man bör ställa på en god förskolemiljö. Ska förskolan finnas kvar krävs omfattande renovering och anpassning till en hög kostnad. Möjlighet
finns, för en mindre kostnad, att utöka verksamheten i Fole för att eventuellt kunna ta
emot barnen från Gothem.
Visby

Förvaltningen ser på möjligheterna att avveckla små och mindre funktionella förskolenheter i Visby i samband med översynen av förskole- och skolorganisationen.
Det finns flera olika möjligheter att avveckla de mindre enheterna, det kan till exempel
handla om att bygga ut befintliga förskolor eller flytta förskolenheter till nybyggda förskolor. Enheter som kan vara aktuella för flytt är Skräddaren, Bryggaren (Terra Nova), Linden
(Humlegården), Visborgsstaden (Lyckåker) och Persgränd (Norrbacka/S:t Hans).
Mobil förskola/förskolebuss

Ett alternativ för att kunna möta växande/minskade behov av förskoleplatser över hela
Gotland är mobila enheter, vilket är ett bättre alternativ än de modullösningar eller tillfälliga
lokaler som hittills har varit lösningen för att möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser.
En mobil förskola är kopplad till en fast förskola. När barnen är i den mobila förskolan
åker de tillsammans med lärarna/pedagogerna i en förskolebuss till olika platser där den
pedagogiska verksamheten bedrivs. Eftersom barnen tillbringar den största delen av dagen
utomhus är de väldigt liten tid i själva bussen.
Vid inköp av en ny förskolebuss cirka tre miljoner kronor med avräkning på 15 år blir
kostnaden per plats 10 000 kronor (baserat på underlag framtaget från Tyresö kommun
2009 och uppräknat).
Fördelar med den mobila förskolan är att den:
- genererar mer plats på förskolor där tillfälliga behov uppstår, expanderar barnens
utemiljö och stimulerar utevistelse
- ökar barnens sociala och kulturella kontakter
- är en attraktiv verksamhet - ett pedagogiskt alternativ

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Pedagogisk omsorg

Idag finns tre personer som bedriver pedagogisk omsorg i Stenkumla och Träkumla. Förvaltningen har gjort en utredning om avveckling av pedagogisk omsorg i kommunal regi. I
utredningen framkommer att förvaltningen varken kan säkerställa god arbetsmiljö, barnsäkerhet eller god ekonomi utifrån nuvarande förutsättningar. Förvaltningen föreslår därför
att verksamheten avvecklas under 2017.
Öppen förskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen driver idag två öppna förskolor: en i Visby (Myllan) och en i Hemse (Gurkfröet).
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Öppna förskolan är en viktig verksamhet där särskilt utsatta familjer tidigt kan få stöd och
hjälp i sitt föräldraskap. Tidiga insatser är något som kan vara ett signum för denna verksamhet. För en vidare utveckling och utökning i samarbete mellan verksamheter som tidigt
kan fånga upp familjer med behov av olika stöd föreslås att den öppna förskolan närmare
ska kunna samverka med mödravård och barnhälsovården i så kallade familjecentraler.
Kökshantering i förskolan

Under förutsättning att förskolan går mot större enheter möjliggör även förutsättningar för
att lägga allt ansvar för kosthantering i förskolan på serviceförvaltningen. Idag har lärare
och pedagogisk personal ansvar för hantering, servering, hygienkontroll med mera inom
ramen för den pedagogiska verksamheten. Detta ansvar påverkar lärare och pedagogers
läroplansuppdrag, tid får läggas på denna praktiska hantering som man inte är utbildad för.
Förskolechefer får lägga kompetensutvecklingstid och pengar på att säkerställa att lärare
och pedagoger får hygienutbildning med mera. Kostnaden och möjligheten för utbildningsoch arbetslivsförvaltningen att lämna över ansvaret till regionstyrelseförvaltningen behöver
närmare utredas.
1.5 Planeringsförutsättningar för förskoleklass och grundskola

Urbaniseringen fortgår på Gotland och Visby växer. Det här påverkar planeringen och
organiseringen av förskoleklasser och grundskolor. Det fria skolvalet gör planeringen än
mer osäker. Det är svårt att förutse hur vårdnadshavares val beträffande sina barns skolgång. Det byggs mycket i Visby och Visby expanderar både i norr, öster och i söder. På
några års sikt är beräkningen, enligt den serviceutredning som nyligen presenterades, att
ytterligare motsvarande 20 klassrum behövs i området. Serviceutredningen pekar tydligt på
att det behövs en översyn av skolorganisationen på Gotland utifrån ett ekonomiskt perspektiv då grundskolan på Gotland kostar mer än jämförande kommuner. En förändring i
skolorganisationen kommer att kräva investeringar.

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

En lösning på behovet av lokaler, utan att behöva investera i nybyggnation av skola, är att
använda de befintliga lokalerna som gymnasieskolan lämnar under våren 2017, i fastigheten
Hackspetten. Här har förvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag på hur en ny
grundskola med inriktning F-6 skulle kunna se ut. Detta beskrivs mer i detalj under kapitlet
Lokalförsörjning för nämndens verksamheter. Genom att etablera en ny skola i fastigheten Hackspetten i norra Visby så ges möjligheter också inför kommande översyn av skolorganisationen utifrån regionfullmäktige kommande beslut kring serviceutbud.
Det är viktigt att framhålla att en översyn av skolorganisation inte bara är nödvändig utifrån
det sparkrav som åligger förskolan och grundskolan. Inte minst viktig är den stora utmaningen att kompetensförsörja skolenheterna, att värna arbetsmiljön för medarbetare och
elever och som en följd av detta uppnå god kvalitet och nå goda resultat. Vi behöver en
mer likvärdig skola på Gotland. Första steget är att möta behovet av skolplatser när Visby
växer och att svara på det uppdrag som förvaltningen fått att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter, till exempel tillsammans med förskolan. Nästa steg kan tas när regionfullmäktige pekat ut riktningen genom beslut kring servicestrategin.
Lyckad integration är ett prioriterat mål för nämnden och antalet nyanlända elever som
kommer till Gotland påverkar våra enheters organisation och ekonomi. Eftersom antalet
nyanlända elever i våra verksamheter nu kraftigt avtagit sedan kulmen hösten 2015 så pågår
under våren 2017 ett arbete för att hitta en Gotlandsmodell för mottagandet i samverkan
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med integrationsenheten. Den ska innehålla en enhetlig mottagning och en mer flexibel
bemanning som kan möta variationer i elevflöden av nyanlända över ön.
Grundskolan på Gotland har som ett övergripande mål att fler elever skall klara behörighet
till gymnasiet. 2016 var siffran 85,7 %, vilket gjorde att Region Gotland steg i Lärarförbundets ranking från 163 plats (2015) till 103 plats av 290 kommuner i landet. I öppna jämförelser hamnar Gotland på en 83:e plats av 290 när det gäller andelen behöriga till ett yrkesprogram, 89 %.
Det här är ett bra resultat men målet måste vara att alla elever skall vara behöriga till ett
program på gymnasiet då en gymnasieexamen är en viktig faktor för ett gott fortsatt liv.
Viktiga områden för det fortsatta arbetet för att elever skall uppnå en ökad behörighet är
att:
•
•
•

Ge varje elev den det behöver för att nå målen och här är bemötande av elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning en viktig del
Aktivt arbeta med att få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan
Utveckla arbetssättet för nyanlända elever

För att öka attraktiviteten i yrket, dels för att behålla nuvarande lärare och dels för att locka
nya så behövs en offensiv strategi. Ett viktigt steg är att vi nu knyter oss närmare Uppsala
Universitet Campus Gotland i samarbete kring partnerskolor där förvaltningens verksamheter ska ta emot studenter från universitetet under deras verksamhetsförlagda utbildning
(VFU), möjligheter i det fortsatta arbetet med karriärtjänster.
Kompetensförsörjningsbristen gäller också skolledare. Arbetsbelastningen upplevs som
stor och sjuktalen ökar. Rekryteringen av nya rektorer och framförallt rekrytering av vikarierande rektorer har ofta dragit ut på tiden. Med förstelärarreformen och lärarlönelyftet har
attraktionskraften för att arbeta som rektor minskat ytterligare. Därför görs nu en översyn
av skolledarnas arbetssituation där är det administrativa stödet till rektor en viktig del. Den
satsning på skolledarnas löner som görs i årets lönerevision är en signal åt rätt håll.
1.6 Fritidshemmens planeringsförutsättningar

Fortsatt arbete för ett gott mottagande och bra integration av våra nyanlända elever är prioriterat liksom arbetet med att skapa möjlighet för rektor att i än högre grad vara pedagogisk
ledare också i fritidshemmet. Kopplingen mellan fritidshem och skola nu när samlad skoldag upphör som ett obligatorium och de effekter detta får för såväl pedagogik som ekonomi bör ges fortsatt uppmärksamhet. Fritidshemmens organisation är starkt förknippad
med skolorganisationen och kommer därmed att beröras i samband med den långsiktiga
skolorganisationsöversynen.

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

1.7 Särskolans planeringsförutsättningar

Särskolans elever finns idag med hela grupper på Norrbackaskolan, Solbergaskolan, Wisbygymnasiet och Lärvux. Samundervisning bedrivs på Solbergaskolan, Solklintsskolan och
Gråboskolan. På Lövsta gård (Gotland Grönt Centrum) finns en resursenhet för elever
från såväl särskolan som grundskolan. Dessa elever är i behov av en lärmiljö där det finns
mycket särskilt stöd. Från grundskolan finns stort behov av platser. Särskolan bedriver också en kompletterande förskoleklass (där hemmarektor ansvarar) och ett kompletterande
fritidshem.
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Särskolan på Gotland strävar ständigt efter att, utifrån elevens bästa, finnas i åldersadekvata
lärmiljöer. Vi planerar utifrån regionfullmäktiges strategi om integrerade skolformer och
flexibel lokalanvändning för ett närmare och tydligare samarbete med grundskolans fritidshem, ökat samarbete på gymnasiet och i vuxenstudierna. I den mån elevunderlag finns fortsätter vårt gemensamma ansvar för utveckling av samundervisningsgrupper.
Antal elever har minskat utifrån Skollagen 2010:800. De nya kraven innebär att vår elevgrupp har ändrats från cirka 2,5 procent till 1,1 procent av det totala elevunderlaget. Komplexiteten hos elevgruppen har ökat och stor personaltäthet med hög kompetens krävs i
verksamheterna.
Behörighetsreformen SFS 2016:592 innebär att särskolan behöver fortsätta att utbilda lärare för full behörighet eftersom detta krävs från den 1 juli 2018.
Elevflöden

Inför höstterminen 2017 har särskolan intresseanmälningar från nio elever till den kompletterande förskoleklassen. I grundskolan pågår åtta utredningar inför eventuellt mottagande.
Åtta elever tar i slutet av vårterminen 2017 studenten. Lärvux har ett kursutbud som varierar utifrån kursutbud och antal elever i samarbete med bl. a Daglig verksamhet (socialförvaltningen).
Elevprognos
Grundsärskola

2017–2018: 60

Gymnasiesärskola

29

Lärvux

35

2018–2019: 59

31

35

2019–2020: 59

30

35

1.8 Kulturskolans planeringsförutsättningar

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Antalet elever i kulturskolan är cirka 1 250 och relativt konstant under åren. Intresset för
verksamheten är fortsatt stort vilket bidrar till att kulturskolan alltid har kö till frivilligundervisningen. Under 2016 var det mellan 400 och 500 som stod i kö. Arbetet fortsätter med
att minska kön och att nå bredare elevgrupper. Kulturskolans framtida mål, verksamhet
och ekonomi påverkas av statliga beslut bland annat efter den nationella utredningen kring den kommunala musik- och kulturskolan. Utredningen föreslår ett antal insatser
för att göra de kommunala musik- och kulturskolorna i landet mer likvärdiga och tillgängliga. Bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och att ett
nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. Det kan till exempel innebära mål om samarbete
med grundskolan, om avgifters storlek, kompetensförsörjning, ledning med mera och det
kan komma ekonomiska statsbidrag som kan sökas. Författningsförslagen föreslås träda
ikraft den 1 januari 2018.
Under februari 2017 flyttar Visbydelen av kulturskolan in i det nya Sävehuset. Huset, som
även inhyser gymnasieskola, erbjuder nya och ändamålsenliga lokaler med högre grad av
tillgänglighet för brukare. Närheten till gymnasieskolan och flera av stadens grundskolor gör att kulturskolan kan utveckla verksamheten. Lokalerna - såväl kulturskolans som
gymnasieskolans – kan användas mer effektivt under dygnet och en hel del av utbudet
inom respektive skolform kan komma att påverkas positivt i samverkan för elevernas bäs-
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ta. Säveaulan kommer att kunna utnyttjas än mer frekvent för undervisning i scenkonsterna
samt konserter, dansuppvisningar och teater och drama av kulturskolans elever.
1.9 Barn- och elevhälsans planeringsförutsättningar

Psykisk ohälsa är ett aktuellt och växande samhällsproblem. Det finns starka skäl för att på
olika sätt motverka uppkomsten av psykisk ohälsa hos unga redan under skolåren. Även
om alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång, är elevhälsans
kompetenser och arbetsuppgifter i detta hänseende centrala.
I jämförelse med riket har Gotland en tuffare utgångspunkt; högre förekomst av diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar för barn, unga och vuxna än i riket, förekomsten av självmord är något högre på Gotland än i riket, sjukskrivningar för
psykisk ohälsa har ökat. Elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser ökad psykisk ohälsa
hos unga och därmed ökad efterfrågan på deras tjänster.
Unga människor tillbringar en stor del av sitt liv i skolan vilket ger skolan ett stort inflytande över de ungas fysiska och psykiska hälsa. Skolan utgör också en av de allra viktigaste
skyddsfaktorerna i en ung människas liv. Det betyder att skolan kan bidra till att öka barn
och ungdomars motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa. Skolan har ett ansvar
för elevernas välmående. Elever ska inte behöva riskera att må dåligt eller oroas i sådan
grad att hälsa och lärande påverkas negativt, utan att skolan ingriper. Därtill behöver skolan
även arbeta för att sådana situationer inte ska uppstå. Detta är ett område för fortsatt utveckling och förbättring.
Samtliga yrkesgrupper i Barn- och elevhälsan är eniga i att fler elever i dag, jämfört med
tidigare, uppvisar tecken på psykisk ohälsa och även att den problematik som man möter
bland elever är av mer komplex och allvarlig art. Utökad personalstyrka för Barn- och elevhälsan utgör därför en förutsättning för att lyckas med dessa uppdrag utifrån ovanstående
analys. De prioriterade uppdragen från nämnden som särskilt här avses är att arbeta för
minskad psykisk ohälsa samt tidiga och förebyggande insatser.
1.10 Kvalitets- och utvecklingsavdelningens planeringsförutsättningar

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen omfattar strategisk sakkompetens kring förskole-,
grundskole-, gymnasie- respektive vuxenutbildningsfrågor, genus- och jämställdhetsfrågor,
specialpedagogik, digitala lärverktyg samt skolbibliotekssamordning. Avdelningen omfattar
även Fenomenalen Science Center.
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen är i fortsatt behov av utveckling. Det
utgör en viktig förutsättning för de prioriteringar som ska göras bland de kompetenshöjande insatserna. Gotland som region sticker ut i antal barn i behov av särskilt stöd vilket innebär att verksamheternas kompetens i att möta barnens och elevernas behov av anpassningar är viktig. Kompetensutvecklande insatser för att höja medarbetares kompetens är
därför grundläggande för lyckas med uppdraget.
Inom kvalitets- och utvecklingsavdelningen pågår ett utvecklingsarbete kring vilka underlag
som är viktiga att samla in och vilka sammanställningar som är nödvändiga. En skolutvecklingsinsats som stödjer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är PRIO 2 (Plane2

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad sedan år 2012. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska
skolan.
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ring, Resultat, Initiativ och Organisation), vilket är ett skolutvecklingsprojekt som genomförs med hjälp av förändringsledare tillhörande kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Förvaltningens inriktning är att alla kommunala skolor och gymnasieskolan ska ha deltagit i
PRIO senast 2020. I dagsläget finns fyra förändringsledare på uppdraget.
Förslaget till ny nationell IT-strategi kan medföra både kursplaneförändringar och instruktioner på hur ett klassrum ska utrustas. Genom den pågående digitaliseringen av svensk
skola sker en utveckling av både arbetssätt, läromedel och skolbiblioteken som är både
önskvärd och nödvändig. För att digitaliseringen ska kunna leda till skolutveckling är det
viktigt att personal och medarbetare har och får förutsättningar för det förändrade uppdraget.
1.11 Avdelningen för strategiskt stöds planeringsförutsättningar

En del i strategin för att klara utmaningarna med att nyttja förvaltningens kompetenser rätt
är att dessa får rätt stöd. Avdelningen för strategiskt stöd följer därför utvecklingen av dels
regionstyrelseförvaltningen dels de behov pedagoger och skolledare har för att kunna utföra och utveckla sina uppdrag. Utvecklingsområden för avdelningen är bland annat digital
nämndadministration, intern kontroll samt förmåga att utföra utredningar för en långsiktig
planering, där uppdraget att ge stöd till två nämnder innebär särskilda utmaningar.
1.12 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Den kommande strategin för serviceutbudet på Gotland, som förväntas beslutas av regionfullmäktige först i juni, ska lägga grunden för den långsiktiga skolorganisationen på landsbygden. Strategisk plan och budget 2018–2020 lägger därför fokus på lokalförsörjningen i
Visby. Förslaget tar hänsyn tas till ekonomiska aspekter, byggnadernas skick, bästa pedagogiska lösning (kvalitet), kompetensförsörjning, tillgänglighet och påverkan på skolskjutsarna.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
För att nå det som beskrivs ovan, behöver det göras en del investeringar. Detta är kostnader som är nödvändiga för att möta dels lokalbrist i närtid (frigöra plats för förskolor, möta
behovet för nyanlända elever) dels framtida behov.

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Förvaltningens ambition är att alla förskolor ska ha minst tre avdelningar eller fler. För att
skapa bärkraftiga enheter bör samordning ske vid lokalplanering. Samordnade förskolor
och skolor är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
För en fördjupad information hänvisas till bilaga 3: Skol- och förskolelokaler i Visby med
omnejd, 2018 – 2022 BUN 2017/141.
1.13 IT-utveckling för nämndens verksamheter

Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån Region Gotlands IT-strategiska program och de behov som fastställts.

13 (21)

Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2018–2020 för barn- och
utbildningsnämnden

Skolverket har lämnat förslag på en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
även gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2019. De delar av
förslaget som berör förändrade läroplaner är nyligen beslutade av regeringen. Om förslaget
om en ny nationell strategi antas i sin helhet innebär det att ännu större satsningar behöver
göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt
verktyg i lägre åldrar. En strategi för skolutveckling med digitalt stöd håller på att utformas
av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin.
Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger
och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och
studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar
framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsning på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån intentionerna i den regionala digitala
agendan och de behov som fastställts.
För en mer fördjupad information hänvisas till bilaga 4: IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2018–2022. BUN 2017/142.
1.14 Skolskjutsar

Kostnaderna för skolskjuts beräknas bli oförändrad 2017–2018. Antalet elever som har rätt
till skolskjuts minskar marginellt vilket ger lägre busskostnader. Kostnaden för växelvis
boende ökar vilket gör att det blir en större kostnad för taxi och andra specialskjutsar.
Kostnaden för planerings- och systemstöd minskar då mer av arbetsuppgifterna görs i
egen regi.
Nya upphandlingar av såväl skolskjutsar som kollektivtrafik ska göras inför år 2019. Förstudie är avslutat och upphandlingsunderlagen utarbetas under 2017. Hur detta kommer att
påverka kostnaden för skolskjutsar med buss eller andra fordon är ännu för tidigt att prognosticera. De gemensamma upphandlingarna kommer att omfatta dels trafik med buss
och dels trafik med mindre fordon.
Riktlinjerna för skolskjuts har reviderats av nämnden 2016 så att den maximala restiden har
ändrats från 45 minuter till 60 minuter. Strävan är oförändrat maximalt 45 minuters restid
för de yngre eleverna.

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Frågor som påverkar framtida kostnader är möjlighet till samutnyttjande mellan linjetrafik
och skolskjuts, val av fordonsstandard och bränsle samt riktlinjer för rätt till skolskjuts.
Den framtida skolorganisationen kommer också att påverka kostnaderna.
Avvecklingen av samlad skoldag från höstterminen 2017 med samtidigt erbjudande om att
de berörda skolskjutseleverna får vara kvar på fritidshemmen till bussarna går hem har inneburit att den nuvarande skolskjutsorganisationen med gemensam hemfärd för elever i år
F-6 kvarstår.
1.15 Kompetensförsörjning för nämndens verksamheter

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier av lärare/pedagoger. Det rör sig om förskollärare, lärare i fritidshem, lärare 4–6, lärare i moderna
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språk, lärare i svenska som andra språk, lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen, specialpedagoger/-lärare, samt studie- och yrkesvägledare. Barn- och elevhälsan har även svårt att
rekrytera då verksamhetens professioner är nationella bristyrken. Numerären av behoven
av lärare varierar, pensionsavgångar för perioden 2016–2019 uppskattas till 70 medarbetare.
Förutom pensionsavgångarna finns idag ett relativt stort antal obehöriga förskollärare och
lärare med tidsbegränsade anställningar enligt skollagen.
1.15.1 Egna utbildningsinsatser

Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) råder det inte en generell
lärarbrist i landet, vilket innebär att Region Gotland bör satsa på att vidareutbilda egna lärare inom utpekade bristområden - främst genom den statliga satsningen Lärarlyftet. Nyrekrytering kan då ske av lärarkategorier som faktiskt finns att tillgå på arbetsmarknaden, bl. a
från de lärarutbildningar som anordnas av Uppsala Universitet, Campus Gotland.
1.15.2 Lönebildning och lönesatsningar

Gruppen skolledare tillhör en kategori som blivit alltmer svårrekryterad. En bidragande
orsak till detta är den förskjutning i lönebilden som de statliga satsningarna på de s.k. karriärtjänsterna (i form av förstelärare och lektorer) och det särskilda lärarlönelyftet, som inneburit att lönenivåerna för ett antal lärare har närmat sig, och i vissa fall överskridit, lönenivåerna för skolledare. Det i sin tur har bidragit till en minskad attraktionskraft i rekryteringssammanhang gällande rektorer och biträdande rektorer.
Arbetsgivaren Region Gotland behöver sätta av medel för att finansiera förväntningarna på
högre löner för både lärarkollektivet och skolledarna, och för andra svårrekryterade grupper, för att inte hamna i ett sämre löneläge i förhållande till övriga riket och därmed säkra
en förutsättning för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

2. Driftbudget – behov och prioriteringar
2018–2020
Jämförelse med andra kommuner
Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2015
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Nettokostnad, kr/inv.

6 191

1 482

11 001

4 057

Referenskostnad, kr/inv.

4 818

1 061

9 212

3 487

Skillnad, kr/inv.

1 373

421

1 789

570

Skillnad, mnkr

78,8

24,2

102,7

32,7

28,5%

39,7%

19,4%

16,3%

Avvikelse procent

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Tabell: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2015

Tabellen visar att Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform, än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Sammanlagt har den egna kommunen en överkostnad på drygt 238 mnkr. Referenskostnaden ersätter den tidigare strukturårsjusterade standardkostnaden. Referenskostnaden bygger
i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om
verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions
och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Nettokostnaden avser
samtlig regi och grundskola inkluderar förskoleklass.
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Vid en jämförelse mellan Region Gotlands kostnader och kommungruppen (turism- och
besöksnäring) är dock skillnaden betydligt mindre. Överkostnaden beräknad på inskrivet
barn i förskolan är drygt tre procent och motsvarar ca 13,5 mnkr. Grundskolans kostnader
ligger 2,4 procent högre räknat på kostnad per elev och motsvarar 13,3 mnkr. Kostnaden
per inskrivet barn i fritidshem ligger dock en procent lägre än kommungruppen, vilket
motsvarar en lägre kostnad på 992 000 kronor. Totalt är överkostnaden i jämförelse med
kommungruppen cirka 27,8 mnkr, att jämföra med 206 mnkr enligt ovan tabell.
Förklaringar till den högre kostnaden kan exempelvis finnas i både en högre personaltäthet
och i ineffektivt lokalutnyttjande.
Enligt statistiken har Gotland en högre personaltäthet; förskola 4,5 inskrivna barn per årsarbetare (riket 5,2), fritidshem 19,6 inskrivna barn per årsarbetare (riket 21,9) och grundskolan 11,6 antal elever per lärare (riket 12,1)
2.1 Resursfördelningsmodell

I Strategisk plan och budget för 2018–2020 finns medel upptagna för volymökningar i antalet barn och elever till 1,2 mnkr för 2018, för 2019 volymminskningar med 8,3 mnkr och
ytterligare volymminskningar 2020 med 0,7mnkr. Ackumulerat för planperioden och i en
jämförelse med år 2017 blir detta en volymminskning med 7,9 mnkr.
Enligt befolkningsprognos (december-15) för 2018–2025 beräknas födelsetalen på Gotland
ligga på drygt 550 under planperioden 2018–2020 för att ökat något under perioden 2021–
2025.
Till viss del påverkas planeringsförutsättningar och resursallokering av flyktingsituationen.
Det är osäkert huruvida befolkningsprognosen i någon större utsträckning omfattar även
nyanlända till Gotland. Beslut om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring på Gotland kan ta flera år. Under den tiden är asylsökande inte medtagna i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser.
Tabell: Population Gotland- Antal barn och elever 2017–2020
Skolform ålder och år
2017
2018
2019
2020
0-år
541
547
552
558
Förskola (1–5)
2 864
2 846
2 879
2 895
Förskoleklass (6)
603
637
593
615
Grundskola (7–9)
1 915
1 926
1 909
1 872
Grundskola (10–12)
1 771
1 792
1 868
1 958
Grundskola (13–15)
1 728
1 732
1 761
1 798
9 422
9 479
9 561
9 697

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Källa: Statisticons befolkningsprognos december 2015

I tabellen nedan anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda skolformer. I
förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av populationen delta, i fritidshem 59,9
procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 96 procent av 1–5 åringarna
delta. Grunden för planperiodens volymberäkningar är hämtade från barn och elevregistreringsprogrammet Procapita samt framtida födelsetal från Statisticon. Årsvolymer, antalet
barn och elever, är beräknat med 62,5 procent för våren och 37,5 procent för hösten. Av
tabellen framgår bland annat att den budgeterade volymen för grundskola 2017 var för hög
i förhållande till bokslutet och att förskola var underbudgeterad, detta har medfört att resursfördelningen totalt sett har gjort ett underskott. Under planperioden kommer antalet
barn i förskolan att minska och antalet elever i grundskolan att öka.
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Tabell: Förväntat antal deltagande barn och elever 2018–2020

Bokslut
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

2016
2 764
2 456
616
5 136
10 972

Budget
2017
2 645
2 510
613
5 298
11 066

Prognos
2017
2 758
2 438
621
5 248
11 065

Förändring i jämförelse med budget 2017

Plan

Plan

Plan

2018
2 684
2 450
614
5 257
11 005

2019
2 606
2 455
601
5 273
10 935

2020
2 586
2 464
578
5 315
10 943

-61

-131

-123

Tabellen nedan visar den budgetkompensation som nämnden behöver för att ligga rätt i
förhållande till de elevframskrivningar som tidigare nämnts. År 2018 behövs en budgetförstärkning med 1, 2 mnkr för att sedan under resterande del av planperioden minska.
Tabell: Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2018 – 2020,
tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2017, tkr

2018

2019

2020

Förskola

4 734

-3 960

-6 207

-1 647

-1 511

-1 257
-1 765

Fritidshem

144

-510

Grundskola

Förskoleklass

-2 063

-1 193

1 375

Summa

1 168

-7 173

-7 854

-8 342

-681

Förändring i jämförelse per år

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2017–2019 framhölls ett minskat behov av budget inför 2018, vilket nu för planperioden 2018–2020 har blivit ett ökat
behov. Förklaringen till det ökade behovet av budgetmedel ligger i att det är betydligt fler
elever i förskolan än vad som tidigare har medräknats samt att varje barn i förskolan ersätts
med ett högre grundbelopp än exempelvis en elev i grundskolan. I en jämförelse med de
två planbudgetarna är det på totalen lika många barn och elever men en omfördelning av
den budgeterade volymen har skett genom något färre antal elever från andra skolformer
till ökat antal barn i förskolan. Antalet barn i förskolan kommer under senare delen av
planperioden att minska.
Tabell: Jämförelse av budgetkompensation för år 2018 avseende volymförändringar, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
År
Förskola
Fritidshem
Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Förskoleklass
Grundskola
Summa

Tidigare
2018

Reviderad
2018

-7 900

4 734

200

-1 647

1 800

144

-2 200

-2 063

-8 100

1 168

Tidigare, avser äskande i strategisk plan och budget 2017–2019
Reviderad, avser äskande i strategisk plan och budget 2018–2020

Nyanlända
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Under 2017 kommer intäkter och kostnader för mottagandet av asyl att särredovisas, tidigare redovisades även de nyanlända med uppehållstillstånd. Vilken effekt asyl och nyanlända kommer att ha på budget 2018 är i dagsläget svårt att förutspå, erfarenheten har visat att
kostnader för asyl täcks utav återsökta statsbidrag från Migrationsverket.
2.2 Driftbudget 2018–2020
2.1.2 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2018 – 2020
Jämförelse med budget år 2017
Resursfördelningsmodell

2018
1 168

2019
-7 173

2020
-7 854

Externa avtal

2 411

2 383

2 380

Lokalkostnad förskola Törnekvior

3 120

3 120

3 120

1 600

3 680

-70

1 326

Lokalkostnader övrigt
Summa, tkr

6 699

Lokalkostnader är beräknade som schablon på åtta procent av investerat kapital. Inkluderar
internränta på två procent.
2.1.3 Taxor och avgifter

Barn och utbildningsnämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige. Inga kända förändringar i taxor och avgifter planeras under planperioden.
2.1.4 Kompensation för externa avtal

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns
att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exv. lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även fristående huvudman. Här har löneutvecklingen beräknats till två procent per år under perioden 2018 till 2020 och övriga indexantaganden med en procent per
år.
Underlag för Externa avtal

2018

2019

2020

Undervisningsresurs (löner):
Fristående förskolor: 48 852 tkr
Fristående fritidshem: 8 336 tkr

1 977

1 949

1946

434

434

434

2 411

2 383

2 380

Fristående förskoleklass: 2 591 tkr
Fristående grundskolor: 36 759 tkr
Köp av stödverksamhet:
Skolskjutsar 43 352 tkr

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Summa, tkr

3. Investeringsförslag 2018–2022
3.1 Lokalinvesteringar

Förskoleplatser beräknas till 2 mnkr årligen för att kunna genomföra mindre ombyggnader, tillbyggnader, flytta paviljonger och förändringar vid periodiskt underhåll (PU) vilket
ger en grund för att kunna ha flexibelt lokalanvändande.
2 mnkr per år
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Västerhejde Skola beräknas till 1,5 mnkr för anpassningar av ventilation och ev. utbyte av
paviljong i befintliga lokaler i Västerhejde. Detta gör att vi kan senarelägga nybyggnation i
Västerhejde/Visborg/Vibble.
Äskas av Tekniska Förvaltningen.
Västerhejde/Visborg/Vibble (VVV). Under åren närmast efter planperioden kommer
Västerhejde skola att behöva ersättas, genom nybyggnad på nuvarande plats eller i samband
med bygge av skola på Visborgsområdet. Vid om och nybygge i Västerhejde planeras för
en fortsatt två-parallellig skola som använder den nuvarande idrottshallen. Vid bygge på
Visborg kan man utifrån behoven då, bygga för två paralleller med möjlighet till senare
utbyggnad eller för tre paralleller direkt. I båda fall behövs också en idrottshall för skolans
behov. Kostnaden uppskattas till 120–140 mnkr för två paralleller. För tre paralleller tillkommer ytterligare sju klassrum vilket inte är prisberäknat.
Upptas 1 mnkr för projektering år 2022.
Alléskolan/Humlegårdsskolan Äldre fastighet med behov av förbättringar av ventilation. Skolan har också idag en del ytor som inte kan användas för undervisning. Tekniska
förvaltningen arbetar med en förstudie som kommer att redovisas under våren. Om åtgärderna för att skapa goda skollokaler bedöms som rimliga kan också ombyggnader göras så
att fler ytor blir möjliga att utnyttja. Det skulle ge möjlighet att ta emot fler elever.
Uppskattad kostnad enligt äldre förslag
31 mnkr år (2019–2020)
Ny grundskola, arbetsnamn Polhemskolan. (nuvarande Wisbygymnasiets lokaler, Norra Hansegatan 16). Anpassning, avser mindre anpassning i provisorisk skolgård och matsal
för att kunna nyttja A-huset (längan närmast norra Hansegatan) som grundskola.
Skolgård; permanent lösning,
3,5 mnkr (2018)
Matsal, slöjd, idrott; permanent lösning för att skapa en fullvärdig skola 2*F-6
10 mnkr (2019)
Väskinde förskola Lunden, bygga permanent lösning i stället för dagens paviljong med
tillfälligt bygglov.
10 mnkr år (2018)
Västerhejde/Visborg/Vibble förskola. Förslag att bygga en förskola med fem avdelningar i anslutning till Vibble/Visborgskolan. Detta skulle täcka det förväntade behovet
samtidigt som vi kan avveckla förskolan Visborgsstaden med två avdelningar.
Investering uppskattas till
30 mnkr (2020)

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Fole/Gothem förskola
Vid en avveckling av förskolan i Gothem måste anpassning av förskolelokalerna i Fole
göras. Tillbyggnation av ytterligare en förskoleavdelning är ett alternativ, ett annat är flytt
av paviljong till en kostnad av ca 0,5 mnkr.
Investering vid nybyggnation
2,5 mnkr (2018) 2,5 mnkr (2019)
Investering vid flytt av paviljong
0,5 mnkr (2018)
Förskolebuss
För att kunna möta växande/minskade behov av förskoleplatser över hela Gotland är mobila enheter, ett bättre alternativ än de modullösningar eller tillfälliga lokaler som hittills har
varit lösningen för att möta en ökad efterfrågan. Alternativt kan leasing av förskolebussar
vara en lösning.
Investering
3 mnkr (2018)
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Maskiner, inventarier
För att kunna förse våra skolor och förskolor med utbyte av möbler, bänkar, spisar, lekredskap mm så beräknas 4 mnkr/år. Även nyanskaffning vid utbyggnad och expansion.
Investering
4 mnkr årligen

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

För en fördjupad information hänvisas till bilaga 3: Skol- och förskolelokaler i Visby med
omnejd, 2018 – 2022 BUN 2017/141.
3.2 IT-investeringar
2018
IT administration och ledning
Bredband landsbygdsskolor
Moderna/digitala klassrum
Kringutrustning, linjepengar
Reinvestering undervisnings PC
IT-volymökning i skolan, lärplattor
SUMMA

Tkr
700
120
500
900
300
7 000
9 520

2019
IT administration och ledning
Moderna/digitala klassrum
Kringutrustning, linjepengar
Reinvestering undervisnings PC
IT-volymökning i skolan, lärplattor
SUMMA

700
500
900
300
7 000
9 400

2020
IT administration och ledning
Moderna/digitala klassrum
Kringutrustning, linjepengar
Reinvestering undervisnings PC
IT-volymökning i skolan, lärplattor
SUMMA

700
500
900
300
7 000
9 400

2021
IT administration och ledning
Moderna/digitala klassrum
Kringutrustning, linjepengar
Reinvestering undervisnings PC
IT-volymökning i skolan, lärplattor
SUMMA

700
500
900
300
7 000
9 400

4. Uppdrag
Uppdrag som getts i samband med budgetdialoger eller tidigare budgetberedningar.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen maj
2017 med investeringsplan 2018–2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Planen ska ge en
balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden. (RF 2016-11-21§ 100). Barn20 (21)
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och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en
plan för nämndernas IT-investeringar 2018–2022 (RF 2016-11-21§ 100).

Bilagor:
1. Blankett investeringsäskanden IT BUN
2. Blankett investeringsäskanden lokaler BUN
3. Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd, 2018 – 2022 BUN 2017/141.
4. IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2018–2022. BUN
2017/142. Skolskjutsar

För barn- och utbildningsnämnden

Ärendenr BUN 2017/6 Datum 2017-03-22

Brittis Benzler (V)
ordförande BUN

Anders Jolby
utbildningsdirektör
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9 550

7 000
0
100
50

9 550

7 000
0
100
50

700
0
500
900
300

9 550

7 000
0
100
50

700
0
500
900
300

9 450

7 000
0
0
50

700
0
500
900
300

0

47 870

35 000
100
400
250
0

3 500
120
2 500
4 500
1 500

Total

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

9 770

7 000
100
100
50

Om ny nationell IT-strategi beslutas krävs
personlig utrustning till varje elev fr.o.m. 2019 1
Förstudie/införande
1
Ny standard
1
1

700
0
500
900
300

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

700
120
500
900
300

Prio
1,2,3

1
1
1
1
1

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, lärplattor

IT-volymökning

It administration och ledning
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator

Investeringar

Pott

BUN/UAF
Kategori 3, IT

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

Anpassning F-6, lokaler, skolgård, matsal, slöjd
etc, första anpassning för 1MSEK sker 2017
Ny ventilation och anpassning
Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar
etc

Projekttext

1

1
1

2

1
1

1

Flexibel lösning för växande/minskade behov

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Förskolebuss

Törnekvior förskola

2

Nybyggnation, startad 2017, inflytt januari 2018,
totalkostnad 39 MSEK varav 15,5 belastar 2018 1
Vid en stängning av Gothem behöver Fole
utökas med en avdelning, flytt av paviljong från
Hogrän
Fole/Gothem förskola
1
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
Nya förskoleplatser/mindre bygginvesterin paviljonger
1

Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering
VVV-skolan, (Västerhejde,Vibble, Visborg2022
Nybyggnation 5 avdelsningar
VVV-förskola
Ersätta sliten paviljong med tillfälligt bygglov
med ny paviljong
Lyckåkerskolan

Lunden förskola Väskinde

Polhemskolan
Alléskolan

Investeringar

Maskiner, inventarier

Pott

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
Prio
1,2,3
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0
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iftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
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2021
2022

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad
för pott beräknas inte.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/141
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

21 mars 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd, 2018–
2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på lokalplanering för grund- och förskolan i Visby.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med investeringsplan 2018–2022 för Alléskolan och
Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Planen ska ge en balanserad fördelning
av investeringsmedel över perioden. (RF 2016-11-21§ 200).
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Lokalplanering 2018-2022
1. Visbys skollokalers placering

I arbetet har vi utgått från Visby med omgivningar och vi har delat in skolorna
efter våra högstadieskolors upptagningsområde.
2. Information från samhällsbyggarna
2.1. Arbetsmarknad i Visbyområdet

•
•
•
•

Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018. Detta medför yngre familjer
med behov av förskola och skola i Visby-/Tofta-/ Klinteområdet.
Polisen har rekryterat ca 120 nya tjänster under 2016.
Ny kryssningskaj medför tillväxt inom besöksnäringen.
Fortsatt stark byggkonjunktur.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000–0803
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2.2. Planerade nya bostadsområden i Visby med omnejd

•
•
•
•

•

•

•

Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor. Ökat behov av
förskola /skola
Norra Visby, Planerad expansion på Galgberget, Visby Motorcentral, Snäck
medför stor efterfrågan på förskola och skola
Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum, viss efterfrågan på förskola/skola
A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter medför stor efterfrågan på förskola och skola i centrala Visby. Enligt SBF planeras ca 500 lägenheter/villor på området.
Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor samt tre BoKlokkvarter medför stor efterfrågan på förskola och skola på Terra Novaområdet.
Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen ingen
byggstart före 2020. Etapp 1 planeras ca 300 flerfamiljsbostäder samt ett
mindre antal radhus. Etapp 2 planeras 450 flerfamiljsbostäder, 80 radhus
och villor. Sammanlagt ca 800 bostäder inom 10 år efter byggstart.
Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor, oförändrat
behov av förskola, skola.
2.3. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Barn har ej skolplikt men rätt till skola inom senast en månad
efter ankomst och ska vara utredda inom två månader efter ankomst. Barn har
rätt till allmän förskola efter fyra månader. (15 tim./vecka mellan 3–5 år)
Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett.
Antalet elever har minskat kraftigt. Idag återstår ett asylboende i Klintehamn.
Ensamkommande barn: Februari 2017 har vi ca 160 ensamkommande flyktingbarn på Gotland. Av dessa är 116 inskrivna på Wisbygymnasiet, 17 på Guteskolan och ca 80 i grundskolan (Fårösund, Hemse, Solberga).
Nyanlända: Under 2017 kommer Gotland att ta emot 213 anvisningar inklusive kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert.
2.4. Slutsats

Vi beräknar att Visbyområdet kommer att öka med ca 400 nya familjer till år
2025. Enligt schablon medför varje ung familj ca 0,5 barn i förskoleåldern och
1 barn i F-9.
Befolkningsprognosen enligt ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland” anger en utökning av 203 barn mellan 0–5 år och 472 barn mellan
6–15 år.
Totalt ger detta ett behov av ca 150 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket
motsvarar 8 avdelningar. Tillkommer 472 barn F-9 vilket motsvarar ca 20 nya
klassrum.
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För att nå det vi beskriver ovan, behöver vi göra investeringar. Kostnader som
är nödvändiga för att möta lokalbrist och framtida behov. Frågor av mer långsiktig karaktär, t.ex. förslag på förändrad skolorganisation och förändringar på
övriga Gotland hänvisar vi till de förstudier som pågår.
Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Första steget är att möta behovet av skolplatser när Visby växer och att svara på det uppdrag som förvaltningen fått att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter, till exempel tillsammans med förskolan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ambition är att alla nya förskolor bör ha minst tre avdelningar och befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar om de finns i anslutning till en grundskola. Samordning bör ske vid lokalplanering. Samordnade
förskolor och skolor är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
3. Norra Visbyområdet/Solbergalinjen

För perioden 2016 till 2020 finns en planerad exploatering i norra Visby- och
Väskindeområdet. I närtid, 2016/2017, bebyggs området Snäck med ytterligare
tre fastigheter, A7 fältet bebyggs och Rådhuset i innerstaden är färdigt för inflyttning. Under planläggning är 120–140 lägenheter i norra Visby (Motorcentralen och Torslunden).
Hur familjestrukturerna kommer att se ut är oklart. Platsbrist i skolor och förskolor råder redan i området. Samtliga enheter har ”fullt” utom Tjelvarskolan.
Vi planerar för en utökning av antalet grundskoleplatser samt att en översyn av
upptagningsområdena sker.
Våren 2017 kommer behov av fler förskoleplatser leda till att vi behöver öppna
tillfälliga lösningar, 5-årsgrupper m.m.
Det finns ett växande behov av platser för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
framtida etableringar av fristående förskole- och skolverksamhet.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet av förskole- och grundskoleplatser i norra Visby växer. Här ger området Hackspetten, nuvarande Wisbygymnasiet norr, en möjlighet att växa utan att investera i nya lokaler.
3.1. Skolor:

Norrbacka/Solberga/Tjelvar/S:t Hans/Väskinde/ Allé/ Humlegård
3.2. Förskolor:

Väskinde, Storken, Persgränd, Blå Huset, Klubbsvampen, Vitkålen, Asken,
Humlan, Linden, Forellen
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3.3. Polhemskolan(arbetsnamn)

”Polhemskolan”
Norra Hansegatan 16,
tänkt som grundskola
F-6

Paviljong, förskola
under våren 2017

Förslag att en ny grundskola (arbetsnamn Polhemskolan) etableras i de lokaler
som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar Norra Hansegatan 2017. Skolan kan
ha plats för motsvarande två eller möjligtvis tre paralleller F-6 men kan också
nyttjas för att täcka behovet från andra skolformer till exempel särskola, gymnasieskola eller särskilda undervisningsgrupper.
Barn och elevhälsan flyttar in i den östra flygeln till sommaren 2017.
I de tänkta byggnaderna finns idag utöver Barn och Elevhälsans lokaler:
13 fullstora klassrum, + 2 i paviljongen. 2 av dessa kan bli slöjd.
12 mindre klassrum/grupprum
22 arbetsplatser
1 rektorsexpedition
1 reception
1 stort studietek
1 skolsköterskemottagning
1 kuratorsrum
Kafeteria som kan användas som mindre matsal
Idrottshall, jämförbar med Norrbackaskolans
En ombyggnad till fullvärdig matsal skulle kunna innebära en lösning av lunchsituationen även för de gymnasieelever som kommer att gå kvar i norra Visby,
ca 200 st.
Upprustning av idrottshallen är ej ännu beräknad.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) finns inga hinder mot att skapa
en större skolgård på grönytan mellan byggnaderna. Om behov finns av en
ännu större grönyta t ex för en fotbollsplan måste en fördjupad diskussion med
SBF initieras.
Steg 1

Anpassning för förskola, lokal, skolgård 1,5 mnkr (2017)
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Steg 2
Steg 3

Anpassning för F-6, lokaler, projektering
Uppskattad kostnad:
3,5 mnkr (2018)
Ny- och ombyggnad av matsal och lokaler för praktiskt-estetiska
ämnen. Renovering av idrottshall.
Uppskattad kostnad:
10 mnkr (2019)
3.3.1. Drift/hyra

•

Driftkostnad

120 tkr (2018), 400 tkr (2019)

•

Helårseffekt

1,2 mnkr/år (2020--)

•

Hyran för lokalerna uppgår till ca 3,5 mnkr för år 2016.
3.3.2. ”Polhem” förskola

Våren 2017 etableras en ny tillfällig förskola (avdelning Hackspetten som hör
till Storken) i de lokaler som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar lokalerna på
Norra Hansegatan 16. Förskolan avvecklas efter sommaren 2017.
Anpassning, (uppskattning)
200 tkr (2017)
80 tkr/år (2017--)
• Driftkostnad
Iordningsställande av skolgård (ingår i skolgård för skolan)
•

3.3.3. Polhem särskola

För att möta det ökade behovet av platser för barn med rätt till särskola finns
alternativet att höstterminen 2017 startar särskolan verksamhet i ”Sjöfartspaviljongen” när förskolan avvecklas.
3.3.4. Lunden förskola (Väskinde)

Vi planerar ingen utökning av verksamheten. Lunden har i dag sex avdelningar
varav två paviljonger. Den ena paviljongens tillfälliga bygglov har gått ut och
den andras tillfälliga bygglov går ut 2017. Tekniska förvaltningen (TKF) ser på
olika lösningar. Investering uppskattas till ca 10 mnkr enligt kalkyl från projekteringen av Tofta förskola (som inte fullföljdes).
•
•

Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 10 mnkr (2018)
Driftkostnad
800 tkr/år (2019--)
3.3.5. Alléskolan

Behovet av att ha kvar Alléskolan som grundskola kvarstår. Under 2016 är
inflyttning i kvarteret Adjutanten klar och bygget av kvarteret Sergeanten pågår
i närområdet. Under planläggning är ytterligare lägenheter på A7 fältet.
Aktuella uppgifter VT 2017:
Skolan är just nu 1,5-parallellig enligt nedanstående elevantal
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Fsk-klass 36, åk 1 39, åk 2 38, åk 3 31, åk 4 34, åk 5 35, åk 6 31.
Kommande läsår beräknas ca 40 barn börja i fsk-klass.
Skolan består idag av 7 stora och 2 mellanstora klassrum, i källarplan ytterligare
3 stora och ett mellanstort. 6 grupprum av varierande storlek. Utöver detta
finns personalrum, skolsköterskemottagning samt skoladministrationens rum.
Ett flertal våtrum vilka motsvarar ca 5 mindre grupprum.
På den skiss som ar framtagen av ”Bygg Centrum konsulterande ingenjörsbyrå” 2008 så är förslaget 11 ”stora klassrum” på ca 50 kvm med tillhörande
grupprum samt personalutrymmen på de tre planen över mark samt ytterligare
3 stora rum inkl. bibliotek plus matsal i källarplan. Går att omdisponera så att
det blir 12 klassrum för att skapa en helt två-parallellig 1–6.
Skissen föreslår även en mindre tillbyggnad på den östra gaveln och den skulle
kunna utökas något för att skapa ett par extra grupprum vilket behövs om man
gör 12 klassrum.
Skolan har ett renoveringsbehov sedan länge. Miljö och Hälsa har gjort ett föreläggande avseende ventilation, bl. a anmärkning på ljudnivån i rum med
klassrumsaggregat.
Teknikförvaltningen räknar med att återkomma med en förstudie i mitten på
april med ett uppdaterat förslag och en ny kostnadsuppskattning.
Investering , uppskattad 31 mnkr (2018–2020)
• Driftkostnad, uppskattad 1,24 mnkr (2020). 2,5 mnkr/år (2021--)
Under ombyggnadstiden kan Polhemskolan nyttjas för evakuering.
•

3.4. Förslag till framtida användning av skolor och förskolor inom norra och
centrala Visby

•
•
•

•

Väskinde skola, något förändrat upptagningsområde
S:t Hans/Norrbacka, förändringar i upptagningsområdet beroende på
inflyttning i norra Visby
Tjelvarskolan och Polhemskolan bildar ett upptagningsområde/en skola med på sikt 2* F-6. 2* 4–6 kan flyttas från Solbergaskolan och yngre
elever kan flyttas från Tjelvarskolan. Viss förskoleverksamhet kan flyttas från Humlegårdsskolan till Tjelvarskolan.
Alléskolan och Humlegårdsskolan, fortsätter vara ett eget upptagningsområde med F-6 som hör till Solbergalinjen. Förändrade upptagningsområden tillsammans med övriga skolor inom Solbergalinjen. Detta
tillsammans med flytt av viss förskoleverksamhet från Humlegård till
Tjelvar möjliggör mottagande av förväntad ökning med anledning av
inflyttning på A7-fältet.
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•
•

•

För att få bärkraftiga förskoleenheter i Visby kan ett antal mindre förskolor vara aktuella för avveckling.
Den tillfälliga förskolan i den s.k. ”Sjöfartspaviljongen” på Hackspetten-området används i första hand för att minska köerna under våren
2017.
Förskolan Törnekvior blir klar januari 2018 med fem avdelningar. Ger
utrymme för att eventuellt avveckla någon mindre förskola i Visby.

4. Södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Även den här delen av Visby växer. Det planeras både lägenheter och villor i
närtid. Terra Nova byggs ut och Visborgsområdet planläggs.
4.1. Skolor:

Eskelhem, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo, Terra Nova, Södervärn
4.2. Förskolor:

Torpet, Korallen, Eskelhem, Myran, Bullerbyn, Visborgsstaden, Bogen, Kabyssen, Lien, Glasmästaren, Bryggaren, Skräddaren.
4.3. Västerhejde skola (VVV-skolan, Västerhejde/Vibble/Visborg)

Alt 2:

Alt 1

:
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I skolan finns idag: Ca 250 elever, 14 klassrum, slöjd, musik, idrott, matsal,
bibliotek
Kortsiktigt: Nuvarande skola i Västerhejde. En omfattande renovering och
uppdatering av ventilationssystemet pågår. Den ”röda längan” bedöms att vara
i för dåligt skick för en renovering varför TKF arbetar med att hitta en ersättningslösning till HT 2017.
Behov finns också av vissa investeringar för en större och bättre matsal. För
dessa ansvarar Regionstyrelseförvaltningens måltidsenhet.
Dessa åtgärder innebär att skolan kan fortsätta som idag under överskådlig tid.
Det finns dock inga utrymmen för expansion.
Under renoveringen kan Polhemskolan nyttjas som tillfälliga lokaler.
Långsiktigt:
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde. Detta för att
kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Diskussioner pågår
om vilken som är den lämpligaste placeringen.
Alternativ 1: Nybyggnation i anslutning till dagens skola, 2-parallelig F-6
Fördel att befintlig infrastruktur finns på plats; cykelbana, tunnel under väg, angöringsplats för buss, idrottshall, matsal, fotbollsplan etc.
Nackdel att tomten är liten och det ej finns plats för en ny skola utan omfattande projektering. Saknar expansionsmöjligheter. Fler elever blir beroende av
skolskjutsar då fler kommer att bo norr om Vibble. Även idag ligger skolskjutsgränserna så att norra Vibble har rätt till buss medan södra halvan får
cykla eller gå på cykelbanan.
− Investering, alt 1
− Driftkostnad, alt 1

ca 120 mnkr (2025–)
9,6 mnkr/år (2026--)

Alternativ 2: Nybyggnation enligt strukturplanen (nordost om Kneippbynrondellen), 3parallellig F-6
Fördel att placeringen ger möjlighet till ett upptagningsområde som utan skolskjuts täcker det planerade Visborgsområdet, Visborgsstaden, Djuplunda, Haga
och delar av Värnhemsområdet. Kan då också avlasta Lyckåker som idag är
fullt. Vägtunnel och cykelbana finns redan på plats. Medger ytterligare utbyggnad och expansion.
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Nackdel att omgivningen idag inte är bebyggd. Elever söder om Vibble/Fridhem blir beroende av skolskjuts.
− Investering, alt 2. För att få bättre underlag för att bygga en treparallellig
skola (3*F-6) behöver vi beställa en förstudie från Teknikförvaltningen.
För lokalisering enligt detta alternativ tillkommer kostnad för idrottshall
och andra lokaler som finns i befintlig skola. Kostnad för projektering beräknas till 1 miljon kronor år 2022.
4.4. Västerhejde/Vibble/Visborg förskola

Förslag att i steg 1 bygga en förskola med fem avdelningar på Visborgsområdet, i steg 2 ytterligare en förskola vilket totalt ger tio nya avdelningar.
Steg 1: Nybyggnation enligt strukturplanen (norra änden av fältet, ca 200 m söder om rondellen Visbyleden/väg 140)
Placeringen sker i anslutning av den planerade etapp 1 av nybyggnation i området.
Steg 2: Nybyggnation i anslutning till VVV-skolan alternativ 2.
− Fördel att förskolan byggs vid skolan och att byggnadsarbetena kan ske samtidigt. Gemensam planläggning av skolgård, kök, personalutrymmen etc.
Cykelbana, vägtunnel finns på plats.
−

Investering, steg 1

−

Investering, steg 2
ca 30 mnkr (2025) den lägre kostnaden då förskolan byggs samtidigt och med gemensam infrastruktur med skolan.

Driftskostnad, steg 1
• Driftskostnad, steg 2
•

ca 40 mnkr (2022)

ca 3,2 mnkr (2023-)
ca 2,4 mnkr/år (2026-)

4.5. Lyckåker

Är idag fullt. Viss avlastning kan ske genom förändring av upptagningsområdet. Idag en paviljong med tillfälligt bygglov.
Investering för permanent lösning
• Driftkostnad
•

1 mnkr (2018)
80 tkr/år (2019--)

4.6. Förskolan Törnekvior, pågående projekt

Investering Törnekvior, invigning januari 2018
• Driftkostnad
•

5. Investeringsbehov de närmaste åren

39 mnkr (2016–2017)
3,1 mnkr/år (2018--)

A7/Törnekvior förskola, inflyttningsklart i jan 2018. Totalkostnad är beräknad till 39 mnkr varav 15,5 mnkr belastar 2017/2018 och 23,5 mnkr är överflyttat från 2016.
Utrustning, lösa inventarier, ut och invändig lekutrustning, 2 mnkr år 2017.
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Förskoleplatser/övriga bygginvesteringar beräknas till 2 mnkr årligen vilket
ger en flexibilitet vid periodiskt underhåll, andra tillfälliga toppar och förändringar.
Västerhejde skola anpassning beräknas till 1,5 mnkr under 2017 för ventilation och utbyte av en paviljong i befintliga lokaler i Västerhejde. Detta gör att
vi kan senarelägga nybyggnation i Västerhejde/Visborg/Vibble.
Västerhejde/Visborg/Vibble (VVV)
Alt1, 2*F-6, vid befintlig skola, uppskattad kostnad
120 mnkr 2025–2026.
Alt2, 3*F-6 vid Kneippbynrondellen, kostnad beräknas vid förstudie.
Alléskolan/Humlegårdsskolan skapa en skola med större kapacitet, bra
förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Uppskattad kostnad, prel 31 mnkr år 2018–2020, förstudie med noggrannare
kalkyl presenteras i april 2017.
Polhemskolan, ny grundskola (Nuvarande Wisbygymnasiet, Norra Hansegatan 16)
Steg 1: Avser mindre anpassning i provisorisk skolgård och matsal för att kunna nyttja A-huset (längan närmast norra Hansegatan) som grundskola.
Steg 2: Anpassning för F-6, lokaler, skolgård, projektering
Steg 3: Matsal, slöjd, idrott; permanent lösning för att skapa en fullvärdig skola
2-parallellig åk F-6.
Uppskattad kostnad
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:

1,5 mnkr 2017
3,5 mnkr 2018
10 mnkr 2019

”Polhem” Förskola, 200 tkr 2017 för att göra anpassningar för förskola i den
så kallade sjöfartspaviljongen.
Väskinde förskola Lunden, 10 mnkr år 2018 uppskattad kostnad för att bygga permanent lösning.
Västerhejde/Visborg/Vibble förskola, beräknas till 30 - 40 mnkr år 2021–
2022.
Lyckåkerskolan, 1 mnkr år 2017/2018 för borttag och eventuellt utbyte av
utdömd paviljong
Rolf Andersson
Försörjningschef

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 2018–2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på ITsatsningar.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018–2022
(RF 2016-11-21§ 200).
1. Var står vi idag

•

•

•

•
•

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har etablerat en organisation till stöd för lärare och elever. I denna grupp tillsammans med
IT-pedagoger och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre
grunderna för pedagogisk utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om
det aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik
kunna utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep
och knåp, katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea + våra egna.
Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av ITpedagoger. Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för
detta. Vid sidan om detta har en mängd spontana Facebookgrupper
skapats för olika lärargrupper.
IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar
dem.
Lärplattor (Ipads) till samtliga elever 7–9.(1t1)

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000–0803
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Lärplattor, en per två elever (1t2) på 4–6-skolor. 3 lärplattor per avdelning på förskola och F-3
Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
Managering dvs fjärrstyrning av Ipads, snart MacBooks och PC
Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med
stöd av våra It-pedagoger
Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning

2. Digitaliseringsstrategi

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola
till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och
utmaningar för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar
samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en
digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens
förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala
agendan och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen
utifrån förslaget. Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet
innebär detta att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar.
Fortsättningsvis behövs ännu mer fokus på det pedagogiska och didaktiska
utvecklandet. En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller på att
utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination med Microsofts Office 365 erbjuder vi våra lärare och
elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är avslutad. Fiberutbyggnaden till skolorna avslutas under året med för-
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skolorna i Visby. Övergång till generation 2 av trådlösa nät påbörjas under året
till alla skolor. Generation 2 tillåter fler uppkopplade enheter samtidigt som
hastigheten ökar och driften blir säkrare.
• Investering: 220 tkr (2018), 100 tkr (2019–2022)
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal
som erbjuder Office Education 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu
alla medarbetare och elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en
mängd applikationer utöver Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for
Business och lagringsutrymme för varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera O365 på fem utrustningar (dator,
smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination med lagringsutrymmet ger oss
full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta med vårt material.
5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och
förvaltning av objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också ett
säkert system för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i
klassrummet. Utbyte av MDM system sker under året för att möta kraven på
funktionalitet och logistik. MDM systemet förvaltas av UAF.
• Abonnemang ca 700 tkr/år
7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Schoolsoft och elevvårdssystemet PMO kommer att
införas under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om
tolkningar av PUL.
8. Datorer och lärplattor

I grundskola, förskola finns en blandad IT-miljö med PC och iPad.
Huvuddelen av den digitala undervisningen bedrivs med iPads. Mycket av det
administrativa arbetet sker med PC. Utvecklingen går mot att våra enheter skall
vara plattformsoberoende och att man skall kunna utföra alla sina arbetsuppgifter med en enhet. Där är vi inte ännu idag.
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En satsning på ”En till En” för åk 7–9 fortsätter. I den föreslagna men ej fastställda nationella IT-strategin för skolan föreslås att ”En till En” skall gälla alla
skolformer.
Det innebär en kraftig utökning av enheter och ställer större krav på logistik,
upphandling och framförallt av kompetensutveckling. Därför föreslår vi i strategisk plan och budget en dubblering av investeringarna för inköp av lärplattor.
• Investering 7 mnkr/år
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel. Dvs att våra elever får
tillgång till professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta böcker. För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med
Skolfederationen som förenklar hanteringen av vilka läromedel som respektive
lärare/elev abonnerar på och federationen säkerställer också att fakturering
sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte behöva fundera på vilket företag som har
gett ut det läromedel som skall användas utan hittar allt som läraren valt med
samma inloggning. Detta gör att vi i våra uppföljningar kommer att se en större kostnad på IT-hjälpmedel medan läromedelskostnaden kommer att minska.
Inom ett antal år kommer majoriteten av läromedelsinköpen att ske i digital
form.
Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya finesser som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
En prisindikation är att ett läromedelsabonnemang uppgår till ca 1/7 av motsvarande bok. Dvs utbyte av bok vart 7:e år är kostnadsneutralt mot digitalt
abonnemang.
• Investering: 0
• Drift: succesivt kommer kostnader för läromedel att flyttas från böcker
till digitala läromedel.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro
Capita. Gymnasieskolan har Extens. Som lärplattform använder för- och
grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och Kompetenscentrum Gotland
använder It´s Learning. Som schemaprogram använder förskolan, grundskolan
och vuxenutbildningen Novaschem medan gymnasiet använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även
dubbla organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser
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därför att starta en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden
och då helst hitta en lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med vår leverantör. Förvaltningen bedömer i nuläget
kostnaden som neutral. På sikt kan vi förvänta oss en kostnadsminskning.
• Projektkostnad 100 tkr (2018)
11. Övrig IT-utrustning och klassrum

Digitala klassrum med presentationsutrustning är under ständig utveckling och
är beroende av vilka enheter vi använder. Trådlös överföring underlättar undervisningssituationen. Det finns behov av IT-utrustning, (kamera, scanner,
skrivare, hörlurar, bildskärmar) samt kompensatoriska hjälpmedel för elever
med särskilda behov.
• Investering: 1,4 mnkr/år
12. Upphandling inför höstterminen 2017, nytt vägval

För förvaltningen ett nytt vägval.
12.1.

Pedagogers Pc och lärplattor

Lärarnas Pc och Lärplattor (Ipad) byts succesivt ut under planperioden. Pc
omsätts i den omfattning ITT planerar för i Regionen. Byten av lärplattor till
pedagoger sker med ungefär en tredjedel 2017.
12.2.

Elev lärplatta

Nybeställning av lärplattor till 7–9. Äldre lärplattor går tillbaka till verksamheten som reservenheter och till förtätning på övriga skolformer.
F-6, 250 lärplattor fördelas utifrån elevantal.
Förskola 1 lärplatta per avdelning
12.3.

Trender i riket

Apple 30% varav majoritet Ipad
Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface
Chrome 45 %
Cloud, 0 men kommer starkt
Rolf Andersson
Försörjningschef
Michael Carlsson
IT-strateg

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Inledning
Vi vet att en slutförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och
ohälsa. Ur elevens perspektiv är framgångar i lärandet avgörande då ökade kunskaper ger
nya möjligheter att förstå och påverka och har relevans för självförtroende och självbild.
Att skapa förutsättningar för att barn och unga fullföljer grund- och gymnasieskolan är
därför ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling på Gotland. Fullständig studiegång är
till stor del en fråga för skolan själv, med fokus på kompetenta pedagoger, lämpliga gruppsammansättningar och undervisningsmetoder. Ur ett bredare perspektiv är däremot fullständig studiegång en fråga som berör samhället i allmänhet och flera av Region Gotlands
egna verksamheter i synnerhet.
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
(GVN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska
finansieras under perioden 2018 – 2020.
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, uppdragsutbildning
och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utöver detta ansvarar nämnden för Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten, Region Gotlands samlade studieoch yrkesvägledning och mottagandet av nyanlända. GVN ansvarar också för uppföljning
och kvalitetssäkring av verksamheterna, som återfinns i Visby, Hemse, Roma och Fårösund.

1. Verksamhet och resurser 2018 – 2020
1.1 Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ger utgångspunkter för nämndens fleråriga plan. Några faktorer och
skeenden som kommer att påverka Region Gotland och nämndernas verksamheter framåt:
•
•

•
•
•
Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

•
•

•

Sverige är på väg ur en högkonjunktur och tillväxten avmattas under planperioden. Det reala skatteunderlaget kommer att växa i måttlig takt.
Region Gotland har svag ekonomi, vilket kräver omprioriteringar i utbudet av
service och tjänster. Ett beslut om att sänka kostnaderna motsvarande 170
mnkr perioden 2017—2019 är styrande för nämndernas planering.
Ökad mångfald - fler med utländsk bakgrund finns på Gotland
Urbaniseringen ökar, även på Gotland
Den psykiska ohälsan är förhållandevis hög på Gotland
Fler äldre och med det ökat omsorgsbehov på Gotland
Fler statliga jobb kommer till Gotland vilket kan bidra till nyinflyttning. Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018 och Polisen utökas med 100 nya tjänster när delar av Polisens telefoniverksamhet förläggs till Visby.
Region Gotlands ansvar för arbetsmarknadsinsatser har ökat då det råder konkurrens om kompetenser samtidigt som vissa grupper har fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden – en matchningsproblematik
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Svenska skolan har tappat i kunskapsresultat, men en vändning kan skönjas i de
senaste internationella jämförelserna
Statens styrning av skolan har skärpts genom bland annat fler riktade statsbidrag och fler reformer kan väntas för den svenska skolan då flera statliga utredningar nu lämnar sina betänkanden
Osäkert politiskt läge råder i riksdagen.
Ökad digitalisering sker av samhället och de sociala mediernas betydelse och
påverkan har ökat
Ökad uppmärksamhet på klimathot och globala hållbarhetsmål
Vattenfrågan på Gotland är i fokus
Stora pensionsavgångar väntar och därmed ökad konkurrens om tillgängliga
kompetenser, vilket kräver ökad attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att
nyttja rätt kompetenser till rätt uppdrag

1.2 Bokslut 2016

Nämndens samlade driftsresultat blev ett överskott på 14,7 miljoner kronor. Samtidigt hade
gymnasieskolan ett sammanlagt underskott på drygt 2,1 miljoner kronor trots en rad
genomförda åtgärder för att minska kostnaderna. Den enskilt största positiva avvikelsen
hade Kompetenscentrum Gotlands verksamheter med ett resultat på 7,9 miljoner kronor.
Överskottet förklaras framförallt av flera riktade statsbidrag i kombination med återhållsamhet i verksamheterna. Gotlands folkhögskolas resultat blev 575 000 kronor. Överskottet kommer sig av att folkhögskolans nya verksamheter, som etableringskursen och Svenska från dag 1, har gett ett något högre statsbidrag under 2016 än vad som budgeterats för.
Resultatkravet på 2,5 miljoner kronor under 2016 nåddes. En administrativ besparing gjordes i den centrala stabs-och stödorganisationen på en miljon kronor för nämnden i samband med att den nya förvaltningen etablerades. Bedömningen för 2017 är att nämndens
uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad budgetram. Kunskapsresultaten i verksamheterna under 2016 bedöms ha varit i nivå med riket.
1.3 Planeringsförutsättningar 2018-2020

Det ekonomiska läget för regionen inför 2018 - 2020 är totalt beroende av att regionen
lyckas med det uppdrag som finns om att minska utbud och effektivisera för att minska
kostnaderna med 170 miljoner kronor på tre år (2017-2019). För GVN betyder det att besparingar krävs år 2018 med tre miljoner kronor och år 2019 med ytterligare åtta miljoner
kronor utifrån följande strategier beslutade av regionfullmäktige:
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•
•
•
•
•

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.
Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer.
Fler ska nå gymnasieexamen
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I samband med införandet av gymnasiereformen GY 2011 erbjöd den kommunala gymnasieskolan på Gotland samtliga 18 nationella program och 44 av 60 inriktningar samt sjöfartsutbildningen med två inriktningar. Sedan dess har två program och 19 inriktningar
avvecklats utifrån minskade elevvolymer. Den senaste avvecklingen som beslutades i december 2015 ger en besparing som beräknas bli 5,9 miljoner kronor fram till 2019, då de
elever som nu är under utbildning tar studenten.
Kategori
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Kostnadsminskning
2016

Kostnadsminskning
2017

Kostnadsminskning
2018

Kostnadsminskning
2019

-

56

206

300

-

307

1 542

4 291

-

75

275

400

169

619

900

900

Summa gymnasieutbildningar

169

1 057

2 923

5 891

Förändring per år

169

888

1 867

2 968

-avveckling inriktning socialt arbete
Fordons- och transportprogrammet (FT)
- avveckling inriktning transport
Humanistiska programmet (HU)
- avveckling inriktning kultur
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
-inriktning bageri - erbjuds men effektiviseras

Enligt regionstyrelsens beslut i juni 2016 har barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. Efter fördelning
av uppdraget mellan nämnderna blev uppdraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att minska kostnaderna med 16 miljoner kronor. Under planperioden 2018-2020 innebär det för nämnden att minska kostnaderna med 11 miljoner kronor.
Kategori

2019

Totalt

Utbud och effektiviseringar enligt beslut, RS

3 000

8 000

11 000

kostnadsminskning enligt beslut, GVN

1 867

2 968

4 835

1 133

5 032

6 165

Kvar att anpassa
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2018

En översyn har gjorts av gymnasiereformen GY 2011. Gymnasieutredningen ”En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77) innehåller förslag på förändringar som kan bli verklighet. Några exempel är:
-

Obligatoriska kurser som ger behörighet till högskolestudier på alla program
Kurser i estetisk verksamhet på alla program
Förändringar av nationella program
Lika behörighet till yrkesprogram som högskoleförberedande program
Starta ett utvecklingsarbete för att införa ämnesbetyg, istället för kursbetyg
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Åtgärder för alla ungas deltagande i utbildning
Stöd till elever, undervisningstid och starkare rätt till utbildning
Utveckling av introduktionsprogrammen
Bättre möjligheter för nyanlända elever
Förändringar i gymnasiesärskolan

Att för få söker till gymnasieskolans yrkesprogram är ett nationellt kompetensförsörjningsproblem 1. Om förslaget enligt yrkesprogramsutredning (Välja yrke - SOU 2015:97) går igenom kommer det att medföra förändringar i den gotländska gymnasieskolan2. Några av
förslagen är:
-

utveckling av regionala stödfunktioner för lokal samverkan i syfte att höja utbildningens kvalitet (statsbidrag)

-

stärka studie- och yrkesvägledningen och öka kontakten med arbetslivet i god
tid innan gymnasievalet

-

synliggör yrkeskompetens för att höja yrkesutbildningars status

-

införa branschskolor för att kunna för att kunna erbjuda små kvalificerade yrkesutbildningar så att en elev inte behöver flytta från sin hemkommun

-

statsbidrag till huvudmän som erbjuder smala yrkesutbildningar

-

elever i grundskolan och i specialskolan ska ges möjlighet att genomföra minst
två veckors praktisk arbetslivsorientering (prao).

-

ett förbättrat värdegrundsarbete inom gymnasieskolans yrkesprogram för att
minska andelen studieavbrott

-

ändrade villkor för statsbidrag för yrkesvux för vissa kommuner

-

införa behörighetsgivande förutbildningar 3 inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningarna är en viktig angelägenhet för hela regionen. Den nuvarande
och framtida strategin när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna är att, förutom att göra
egna ansökningar, även söka utbildningar i samverkan med andra regioner. Inför 2017 ansökte Region Gotland till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta ytterligare utbildningar. Samtliga ansökningar avslogs.
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Ny IT-strategi för skolväsendet

Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar grund-,
gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas gälla från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen utifrån förslaget. Om förslaget om en
ny nationell strategi antas innebär det att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar.
Fortsättningsvis behövs ännu mer satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklan-

1

2
3

Gotland har dock större andel på yrkesprogrammen än riksgenomsnittet.

Mer om den kan man läsa på regeringens hemsida.

Här avses utbildningar som ska ge behörighet att läsa utbildningar i yrkeshögskola.
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det. En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin.
Alla elever på introduktionsprogrammen har tillgång till iPads men många av pedagogerna
vittnar om att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna använda dessa i undervisningen.
För att bättre tillvarata pedagogers och skolledares kompetenser krävs ett professionellt
och tillgängligt administrativt stöd.
Tillväxtpaket ska bidra till att höja utbildningsnivån

Tillväxtpaketet på 100 miljoner kronor från staten ska löpande fördelas mellan 2016-2019
av Tillväxtverket inom insatsområdena ny industriell utveckling, hållbara livsmedel och
maritima näringar, besöksnäring och kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning.
Inom insatsområdet kompetensförsörjning kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningens att vara huvudaktör för ett projekt som handlar om att höja utbildningsnivån – öka
genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt bidra till ett ökat inflöde till eftergymnasial utbildning. Projektet är under utformning och omfattar preliminärt fyra delprojekt:
Skola och arbetsliv, Teknikcollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt.
Strategier för kompetensförsörjning

För att få en hållbar lönebildning på sikt behöver Region Gotland arbeta brett med kompetensförsörjningen, bland annat innefattande en ökad satsning på vidareutbildning av egen
personal inom de allmänna bristyrkena och på större löneökningar för hela lärarkåren utifrån de ordinarie lönekriterierna. Region Gotland behöver även göra en lönesatsning på
skolledare som är en svårrekryterad grupp. Detta för att öka attraktiviteten. Få lärare väljer
idag att bli skolledare eftersom möjligheten till karriär- och löneutveckling ökat inom det
egna lärarskrået. En förstelärare som också tilldelats lärarlönelyftet kan erhålla en lön som
överstiger många skolledares.
Strategi tas fram för hållbar integration

Region Gotland och länsstyrelsen håller på att ta fram en övergripande strategi för integrationsarbetet på Gotland i samverkan med civilsamhällets organisationer. Att strategier finns
för integrationsarbetet är viktigt, men en hållbar och långsiktig planering är även avgörande
för integrationsarbetet på Gotland. Utbildningsverksamheterna har en viktig roll i integrationsarbete. Utmaningen är att skapa goda förutsättningar för en lyckosam skolgång och
etablering i det gotländska samhället för varje individ. Under 2017 ska Gotland ta emot och
etablera 213 nyanlända 4 med uppehållstillstånd.
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1.4 Gymnasieskolans planeringsförutsättningar

Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan är en viktig del i uppbyggnaden av nämndens internbudget: ett elevpengsystem där ett bidragsbelopp är uträknat per elev. Bidragsbeloppets storlek variera mellan de olika programmen. Till detta finns ett tilläggssystem
med tillägg för elever med extraordinära behov och tillägg för modersmålsundervisning.
Principen är att varje program ska bära sina egna kostnader. Lagen om lika villkor innebär
dessutom att Region Gotland betalar samma bidrag per elev till friskolor och kommunala
gymnasieskolor i andra kommuner som till den egna gymnasieskolan. Planeringsförutsättningarna för både gymnasieskolan påverkas framför allt av elevflödena – hur eleverna väljer
och hur stor elevkullen är. Faktorer som påverkar planeringsförutsättningarna under planperioden är resultatet av den nationella yrkesprogramsutredningen (Välja yrke - SOU
201597) och översyn av den gymnasiereformen GY2011 (En gymnasieutbildning för alla - SOU
4

Reviderat antal from 15 februari 2017
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2016:77) som kommer att medföra förändringar som påverkar gymnasieskolans organisation och utbildningsstruktur.
1.4.1 Prioriterade uppdrag från nämnden

Kostnaderna för gymnasieutbildningen på Gotland behöver närma sig en genomsnittlig
kostnad för riket. Nämnden har även fattat beslut om åtgärder för att öka genomströmningen i gymnasieskolan. Att öka andelen elever med examensbevis är prioriterat, att arbeta
för förändring av de traditionella könsmönstren vid valet av program (GVN 2015-03-25).
Nämnden vill även att andelen elever som söker till yrkesprogram ska öka under planperioden liksom att naturvetenskaps- respektive teknikprogrammet samt att språkintroduktionsprogrammet utvecklas. Förvaltningen har även i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka
andelen elever som söker kommunal gymnasieskola på Gotland.
Uppdrag finns att utreda varför samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet har en stor avvikelse i förhållande till riksprislistan och ta fram förslag till åtgärder
för att minska kostnaden per elev (GVN 2015-12-02). Förvaltningen har fått i uppdrag att
komma med förslag på lösningar och modeller för att effektivisera lokalutnyttjandet i förvaltningens verksamheter, med särskilt fokus på gymnasieskolan (GVN 2015-12-02). Förvaltningen ska även se över möjligheter till samverkan mellan gymnasiet och Kompetenscentrum Gotland i syfte att effektivisera respektive verksamhet. Ytterligare ett uppdrag är
att se över kostnaderna för att bedriva NIU – nationellt godkänd idrottsutbildning, som är
en frivillig verksamhet.
1.4.2 Elevflöden och demografi

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas storlek.
Elevprognos 2017-2032
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0

Elevunderlaget5 för perioden 2018 till 2032 omfattar elever folkbokförda på Gotland som
är inskrivna i de tidigare skolformerna 6. Elevvolymen bedöms vara oförändrad de närmaste
sju åren och att det är i genomsnitt 570 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier.

5
6

ungdomar som är i gymnasieålder, statistik hämtad från Procapita
Exklusive asylsökande.
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1.4.3 Kostnadsjämförelser gymnasieskolan

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 23,3 procent högre än i riket år 2017. Den viktigaste förklaringen
är att antalet gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med en
förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har Gotland svårt
att samverka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat två program och sjutton inriktningar. Om ytterligare gymnasieutbildningar ska avvecklas uppstår frågan om kravet på
allsidighet i utbildningsutbudet kan uppfyllas liksom likvärdigheten för gotländska elever.
1.4.4 Gymnasievalet till läsåret 2017/18

Under det pågående gymnasievalet till läsåret 2017/18 erbjuder Wisbygymnasiet 17 gymnasieprogram (varav elva yrkesprogram och sex högskoleförberedande program) och 27 inriktningar. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Den preliminära antagningen kommer
att vara klart den 12 april. Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång
kommer att ligga till grund för beslut från nämnden om vilka inriktningar som slutligen ska
starta och antalet utbildningsplatser på varje program utifrån sökmönstret. Varje elev har
stor betydelse för ekonomin. Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten
negativt, samtidigt som personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på längre
sikt. Antalet sökande till den fristående gymnasieskolan ökade år 2016 med 20 procent från
första antagningsprognosen i juni till september. Ett uppdrag finns att närmare utreda orsaken till detta. De program som inte har en budget i balans år 2017 på grund av för få
antal elever är sjöfartsutbildningen, inriktningen transportteknik på fordons- och transportprogrammet samt introduktionsprogrammen för obehöriga exklusive språkintroduktion
1.4.5 Nyanlända i gymnasieskolans språkintroduktion

Den nuvarande organisationen för gymnasieskolans språkintroduktion är beräknad på 17
lärartjänster och cirka 150 elever. Det ökade inflödet av elever med utländsk bakgrund har
nu minskat men det kommer fortfarande nyanlända elever. Tillflödet av elever är samtidigt
ungefär tre elever per vecka. Avvisningar av asylsökande elever sker kontinuerligt, vilket
gör det svårt att prognosticera antalet elever framåt. Fler nyanlända flyttas över till andra
introduktionsprogram för obehöriga elever och på sikt ökar tillströmningen till de nationella programmen. På gymnasiet har undervisningsgruppen i svenska 2 vuxit liksom efterfrågan på modersmålsundervisning på olika språk, vilket gett behov av lärare i svenska som
andraspråk. Behovet av studiehandledning till eleverna ökar liksom behovet av kompetensutveckling för gymnasiets alla lärare för att kunna ha ett språkutvecklande arbetssätt.
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1.4.6 Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är en viktig del av Gotland Grönt Centrum, som genom ett ramavtal ansvarar för undervisningen i karaktärsämneskurserna, det arbetsplatsförlagda lärandet
APL samt stå för utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider fram till juni 2017. Ramavtalet omfattar ett värde på 6-8 miljoner kronor och har tecknas för två år från och med
den 1 juli 2015. Det finns möjlighet till förlängning av avtalet 1+1 år. Till läsåret 2016/17
antogs fem elever till årskurs 1 och åtta IMPRO-platser erbjöds för obehöriga elever.
Grundbeloppet för naturbruksprogrammet ligger i nivå med rikets.
1.4.7 Frivilliga verksamheter i gymnasieskolan

GVN bedriver inom gymnasieskolan några för nämnden frivilliga verksamheter – det vill
säga verksamheter som inte är lagstadgade.
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Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
NIU ger elever möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin
idrott 7. Utbildningen omfattar 400 poäng och läses inom ramen för det individuella valet
och programfördjupningen för elever på samhällsvetenskapsprogrammet eller handels- och
administrationsprogrammet. Totalt fanns inom NIU 36 elever i tre årskurser hösten 2017.
Den budgeterade kostnaden för NIU (inklusive lokal idrottsprofil) är 1,3 miljoner kronor.
Riksrekryterande utbildning
Sjöfartsutbildningen vid Wisbygymnasiet, för närvarande med 23 elever i tre årskurser (på
36 utbildningsplatser), finansieras delvis genom ett avtal med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får ekonomisk kompensation för de utbildningsplatser som inte blir besatta
(ofinansierade utbildningskostnader). Samverkansavtalet mellan Region Gotland och Rederi AB Gotland löper på till någon av parterna före utgången av september månad året före
kommande antagningsomgång säger upp avtalet. Godkännandet från Skolverket om att
Region Gotland får bedriva sjöfartsutbildning som riksrekryterande utbildning sträcker sig
till läsåret 2018/2019.
1.5. Kompetenscentrum Gotlands planeringsförutsättningar

Kompetenscentrum Gotland består av tre enheter med var sin chef och tillsammans har ett
särskilt ansvar för att bidra till kompetensförsörjningen på Gotland, mottagandet och etableringen av nyanlända samt Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser: att tillhandahålla
åtgärder för unga och vuxna som befinner sig långt ifrån arbete och/eller studier.
1.5.1 Prioriterade uppdrag från nämnden

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att erbjuda
vuxenutbildning inom de områden där ungdomsgymnasiet avvecklar utbildningar. Kompetenscentrum Gotland ska även arbeta för att i egen regi eller i samverkan med andra regioner få fler yrkeshögskoleutbildningar till Gotland. Prioriterat är arbetet med att börja vägledningsarbetet lägre ner i åldrarna och att få hela skolan att ta ansvar för vägledningsarbetet. I en avsiktsförklaring för mandatperioden 2014-2018 har den politiska majoriteten pekat ut att ökade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och öka tillgången till vuxenutbildning i olika former är särskilt viktiga.
1.5.2 Den kommunala vuxenutbildningen

Planeringsförutsättningarna för den kommunala vuxenutbildningen påverkas starkt av olika
statliga satsningar, till exempel statsbidrag som delas ut för yrkesvux, utbildning som kombineras med traineejobb och lärlingsutbildning. Statsbidragens inriktning och storlek varierar från år till år vilket påverkar planeringen av utbud och kurser, planeringsförutsättningarna påverkas även av att en del sökta medel utbetalas sent på året.
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SFI – utbildning i svenska för invandrare

Inom SFI är det svårt att förutse kommande elevflöden. Förvaltningen vet inte hur många
av de asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd och vara mantalsskrivna på ön,
vilket är ett krav för att kunna gå SFI. Region Gotland ska enligt länstalet ta emot 213 8 nyanlända anvisade personer med permanent uppehållstillstånd under 2017. Under vår och
höst 2017 räknar förvaltningen med ett inflöde på cirka 30-40 studerande per månad.

7
8

Idrotter som är godkända: fotboll, fäktning, innebandy, skyttesport och tyngdlyftning.
Reviderade siffror from 15 februari 2017.
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Vuxenutbildningar kopplade till bristyrken

Pågående utbildningar 2017:
•
•

Vård- och omsorgsutbildningar i tre olika varianter; distans, närdistans och klassrum.
Jordbruksutbildning, mark- och anläggningsförare samt trädgårdsutbildning.

Planerade bristyrkesutbildningar:
•

Mekaniker för tunga fordon, svetsare, hotell- och barutbildning samt turismutbildning.

Planerade lärlingsutbildningar:
•

Golv- och plattläggare, plåtslagare, VVS och sjöfart m fl.

Vuxenutbildningen köper även vissa enstaka yrkesutbildningar på fastlandet som tex. bussförare och elektriker.
Yrkeshögskoleutbildningar

Från och med hösten 2017 kommer ytterligare omgång av utbildningarna i drift- och underhållsteknik samt till Medicinsk sekreterare att genomföras. En tvåårig köksmästarutbildning pågår till och med september 2017. Nya ansökningar skickas in till Myndigheten för
yrkeshögskolan i augusti för beslut i januari 2018.
1.5.3 Kostnadsjämförelser kommunal vuxenutbildning

Kostnaderna för heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är lägre än i riket
och jämförbara kommuner, dock är den egna kostnaden för att utbilda elever på gymnasialoch grundläggandevuxenutbildning fortfarande hög. Den lägre kostnaden för heltidsstuderande förklaras av att en hög egen kostnad kompenseras av en effektiv och lägre upphandlad kostnad. Kostnaden för den egna verksamheten beror på för få antal studerande i kombination med kommunens skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning.
1.5.4 Integrationsenheten

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Integrationsenheten inom Kompetenscentrum Gotland har uppdraget att ge nyanlända
förutsättningar för etablering och integration i det gotländska samhället. Integrationsenhetens målgrupp är personer som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd och som
valt att kommunplacera sig på Gotland samt kvotflyktingar 9. I början av 2016 tog enheten
över ansvaret för ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola,
skola och gymnasiets språkintroduktion. Integrationsenheten ansvarar även för att anordna
och bedriva kursen samhällsorientering för nyanlända.
Avtalet med länsstyrelsen om mottagande och etablering omfattar att ta emot 213 nyanlända personer över 20 år med familjer under 2017. Uppdraget innebär bland annat att ge
praktisk hjälp i samband med bosättning på Gotland (att fysiskt möta och ge praktisk information), lotsning genom samverkan med Region Gotlands övriga förvaltningar, myndigheter med flera. Målet är att de som tas emot ska bli självständiga medborgare som är en
integrerad del av det gotländska samhället och kan försörja sig själva. Tidigare har integrationsenheten arbetat med att hitta bostäder till nyanlända i samarbete med Gotlandshem
och privata aktörer. Från och med den 1 mars i år har ansvaret för bostadsförsörjning tagits
över av regionstyrelseförvaltningen. Integrationsenheten ansvarar även för att anordna och
9

Asylsökande ingår inte i målgruppen.
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bedriva kursen samhällsorientering för nyanlända. Det är integrationsenhetens ansvar att
vara den samordnande länken mellan Migrationsverket, den inflyttande nyanlända och bostadsförsörjning. Detta arbete omfattar även att hantera samordningen av de nyanlända
som tackar nej till anvisad bosättning – 44 procent tackat nej till Gotland som mottagande
kommun under 2016 vilket var störst andel i Sverige. Mot bakgrund av bostadsbristen på
ön kommer det att vara en utmaning för integrationsenheten att leva upp till de lagkrav
som ställs på att förmedla bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Integrationsenhetens ekonomi bygger på de statsbidrag som betalas ut per nyanländ/folkbokförd person som registreras på Gotland. Om inte Region Gotland lyckas hitta
bosättningsmöjligheter till de personer som anvisats är risken att integrationsenhetens budget inte håller och att ett vite kan åläggas regionen.
1.5.5 Arbetsmarknadsenheten

Inom arbetsmarknadsenheten finns verksamheter som studie- och yrkesvägledning, det
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år (Ungdomskraft) samt Steget (samordning av arbetsmarknadsinsatser såsom praktikplatser, Offentligt skyddat arbete - OSA,
extratjänster med mera).
Befintliga överenskommelser finns kring DUA - Delegationen för unga till arbete och nyanlända till arbete- och samordning av praktik/anställningar samt traineejobb med Arbetsförmedlingen. För närvarande ligger ambitionsnivån på 50 extratjänster, 45 OSA och 20
traineejobb per år. Överenskommelserna ska revideras under 2017. Inte minst motbakgrund av att Delegationen för unga fått ett utökat uppdrag att främja frivillig samverkan
mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas, främst nyanlända ungdomars,
möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Målgruppen för extratjänster utvidgades i december
2016 till att inte bara omfatta personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin
utan också är nyanländ. Det blir ett prioriterat område för utvecklingsinsatser under 2017.
1.6 Folkhögskolans planeringsförutsättningar

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Gotlands folkhögskola finansieras genom statsbidrag, kommunala medel och egna uppdragsutbildningar. Folkhögskolan är riksrekryterande. Planeringsförutsättningarna för folkhögskolan påverkas av olika statliga satsningar på kunskapslyft för att ungdomar och vuxna
i arbete. Folkhögskolan har fått en ny målgrupp i form av nyanlända som påverkar utbildningsutbud och inriktning. Att folkhögskolan fått rätt att sätta betyg och möjlighet att anordna yrkesutbildningar inom det som beskrivs som bristyrken kommer att påverka utbildningsutbudet framåt. Utvecklingsarbete pågår avseende profilförändringar i nuvarande utbud och projektering av eventuellt nya inriktningar. Folkhögskolan har ett stabilt söktryck
till sina utbildningar. Till de stora utmaningarna för folkhögskolan hör att balansera de vanliga kursernas omfattning med de tillkommande uppdrag från staten som folkhögskolan
förväntas genomföra. En annan utmaning är att behålla det genuina med folkbildningspedagogiken samtidigt som målgrupperna med särskilda behov och insatser ökar kraftigt.
Gotlands folkhögskola har haft ett treårigt projektuppdrag att skapa ett kluster med olika
filmrelaterade verksamheter på området Kustparken i Fårösund. Projektet Filmkluster Fårösund avslutas i maj 2017. Nämnden gav i februari 2017 förvaltningen i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år. Detta under förutsättning att regionstyrelsen ger sin förvaltning motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer sig bakom ansökan. Region Gotland hyr Kustateljén
till och med 2019. Vid kontraktets utgång bör en omförhandling ske med fastighetsägaren.
Fram till 2017 betalade Gotlands Filmfond 500 000 av de 800 000 kronor per år det kostar
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att hyra Kustateljén. Kultur- och fritidsförvaltningen svarade för 200 000 kronor för sina
verksamheter (ungdomsgård samt Film på Gotland) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för 100 000 kronor (folkhögskolans filmrelaterade utbildningar). Gotlands Filmfond
har klivit ur lokalerna från 2017 och finansiering för hyreskostnader på 500 000 kronor
saknas därmed.
1.6.1 Kostnadsjämförelser

Vid en jämförelse mellan Gotlands folkhögskola och landstingsskolorna i riket framgår att
den totala kostnaden per deltagarvecka på Gotland har vid de senaste åren varit lägre cirka
12 procent. Även undervisningskostnaden per deltagarvecka har legat under rikssnittet de
senaste åren.
1.7 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter
1.7.1

Wisbygymnasiet

1.7.2

Återflytten till Sävehuset

Wisbygymnasiets lokalbehov är beroende av vilket utbildningsval eleverna gör. Förvaltningens erfarenhet är att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att lokalerna ska vara så flexibla så att de passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för framför allt yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser. Det finns en ambition att återigen samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosenområdet i södra Visby på det sätt som både elever och lärare
efterfrågar. Detta ger också Wisbygymnasiet möjlighet att mer effektivt använda lokalerna
och att i planeringsarbetet på ett mer flexibelt sätt kunna lägga scheman för elever, lärare
och lokaler. För att nå det behöver investeringar göras som är nödvändiga för att skapa en
samlad gymnasieskola och kunna effektivisera utnyttjandet av gemensamma resurser och
lokaler. För att skapa bärkraftiga enheter bör samordning ske vid lokalplanering. Samordnade gymnasieprogram och på sikt även kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt
och ekonomiskt perspektiv.
Ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete har pågått av tidigare F-huset från
hösten 2014 till februari 2017. Under denna tid har undervisningen pågått i tillfälliga s.k.
evakueringslokaler. Ombyggnaden är nu klar och nya Sävehuset kan tas i bruk av gymnasieskolan och kulturskolan. Efter sportlovet 2017 startar undervisningen i nyrenoverade och
ändamålsenliga lokaler. Hyran för gymnasieskolan beräknas bli åtta miljoner kronor högre:
från 11,1 miljoner kronor år 2016 till 19 miljoner kronor 2017.
1.7.2.1

Var finns programmen och kurser efter återflytten?

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

På Solrosenområdet
•

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

•

Ekonomiprogrammet (EK)

•

Estetiska programmet (ES)

•

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

•

Hotell- och turismprogrammet (HT)

•

Humanistiska programmet (HU)
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•

Introduktionsprogrammen (IM)

•

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

•

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

•

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

•
•
•

Teknikprogrammet (TE)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

•
•
•

Strategisk plan och budget 2018-2020

Naturbruksprogrammets (NB) upphandlade yrkeskurser ges på Gotland Grönt
Centrum i Roma - övriga kurser på Solrosen
Alla språkkurser
Alla naturkunskapskurser
Alla idrottskurser fr o m höstterminen 2017

I fastigheten Väduren på Herkulesväg samt Broväg 8 och Lundbygatan
•

Bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar husbyggnad och plåtslageri. Inriktningen för anläggningsteknik har sin körgård och sina anläggningsmaskiner på
Lundbygatan och kommer fr o m höstterminen 2018 utgå från Väduren.

•

El- och energiprogrammet. Del utbildningen sker på Hackspetten.

•

Fordons- och transportprogrammet, inriktningen personbil. Inriktningen transport
på Lundbygatan t.o.m vårterminen 2018 - avvecklas därefter.

•

Sjöfartsutbildningen (SF) på Väduren samt Broväg

•

VVS- och fastighetsprogrammets (VF) inriktning VVS

1.7.3

Förslag på etablering av program som idag inte finns på Solrosen

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Nämnden har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet ska främja intresset för
yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor.
Några av de hinder som identifierats för detta är den geografiska uppdelningen mellan norra och södra Visby. Efter återflytten återfinns de flesta av yrkesprogrammen, som har en
majoritet manliga elever, placerade utanför den stora gemenskapen på solrosenområdet.
För att kunna skapa ett gemensamt skolområde där alla elever läser tillsammans och så ofta
som möjligt finns i samma lokaler, är planen följande:
•

El- och energiprogrammets (EE) inriktning dator och kommunikation flyttas till Ehuset på solrosenområdet till höstterminen 2017. Enligt den förstudie som gjort så
kan detta ske utan större ombyggnader eller investeringar. När detta är klart så har
Wisbygymnasiet lämnat fastigheten Hackspetten. Årskurs 1 och inriktningen för elteknik finns kvar på Väduren.

•

El- och energiprogrammets (EE) inriktning elteknik flyttar till fordonshuset på solrosenområdet till höstterminen 2019. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär
kalkyl.
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•

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) planeras flytta till fordonshuset på solrosenområdet till höstterminen 2018. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär kalkyl.

•

Sjöfartsutbildningen (SF) planeras flytta till fordonshuset på solrosenområdet till
höstterminen 2018. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och
förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär kalkyl.

•

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) flyttar till solrosenområdet i en nybyggd
bygghall höstterminen 2020. Inför detta bör en förstudie göras av liknande projekt
på andra platser i landet, för att få en modern och ändamålsenlig lokal för de moment och kurser som ingår i programmet. Då mycket service såsom omklädning,
lektionssalar, kafé, matsal med mera redan finns på solrosenområdet så blir denna
bygghall en mycket enklare anläggning än dagens lokaler på Väduren. När detta är
klart har Wisbygymnasiet helt lämnat norra Visby och lokalerna på fastigheten Väduren, som kan säljas eller överlämnas till andra intressenter.

•

Inriktningen anläggningsteknik (BA) finnas kvar med sin körgård på Lundbygatan,
men kommer fr o m höstterminen 2020 att utgå från Solrosen.

•

Naturbruksprogrammets yrkeskurser (NB) kommer även i framtiden att upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar. Alla gymnasiegemensamma kurser kommer att genomföras på Solrosen.

•

Förvaltningen får i uppdrag att som ett första steg utreda möjligheterna att förlägga
gymnasial vuxenutbildning på solrosenområdet och i ett senare skede även SFI
samt grundläggande vuxenutbildning.

1.7.3.1

Investering och kostnader mnkr

Projekt Återflytten, inkl. tidskrivning
2,5
(2017)
4,5
(2017)
• Projekt Återflytten, investeringar möbler och AV
0,1
(2017)
• Flytt inriktningen data och kommunikation (EE)
?
(2018)
• Flytt VF och SF, enligt förstudie
intäkt
(2018)
• Avyttring av Broväg, svetshuset
?
(2019)
• Flytt inriktningen elteknik (EE), enligt förstudie
?
(2020)
• Flytt BA, ny bygghall, enligt förstudie
intäkt?
(2020)
• Försäljning och avyttring av Väduren
0,5 mnkr
(2018)
• Medel för projektering av ovanstående
Driftskonsekvenser se tabell under rubrik ”Ramförändringar i sammandrag”, sid 18.
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•

1.7.3.2

•

Drift/hyra för nuvarande lokaliseringar Wisbygymnasiet

Lokalkostnaden 2016 för nuvarande Hackspetten uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor
per år
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Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) uppgår till cirka 1,6
miljoner kronor per år
• Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset, uppgår till cirka 1,4 miljoner kronor per år
• Lokalkostnaden för Väduren uppgår till cirka 4,5 miljoner kronor per år
Total hyresminskning vid flytt från norra Visby är cirka 4,9. Borträknat de hyresminskningar som är en del av kalkylen för det nya Sävehuset. Hyran för den nya bygghallen tillkommer.
•

1.7.4

Lokaler Gotlands Folkhögskola

1.7.5

Lokaler Kompetenscentrum Gotland

Ombyggnad av elevhem och kök vid Gotlands folkhögskola i Hemse är en förutsättning
för fortsatt internatverksamhet. Nämnden har äskat och beviljats 15 miljoner kronor för
detta år 2016–2017. På grund av investeringsstoppet 2016 så har byggtiden flyttats till
2017–2018.
Driftskonsekvenser se tabell under rubrik ”Ramförändringar i sammandrag”, sid 18.
Kompetenscentrum Gotland verksamhet växer ytterligare och det planeras för utökad integrationsenhet, arbetsmarknadsenheten och SFI. Kompetenscentrum kommer att flytta in
i Wisbygymnasiets tidigare fysikinstitution (Pannrummet). Wisbygymnasiet lämnar även tre
lektionssalar i Kompetenscentrums byggnad i samband med återflytten.
1.8
1.8.1

IT-utveckling för nämndens verksamheter
Strategier

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger
och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och
studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar
framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan och
de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar även
gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2019. De delar av förslaget
som omfattar förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen. Om förslaget om en
ny nationell It-strategi antas innebär det att ännu större satsningar behöver göras på att
kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre
åldrar. Fortsättningsvis behövs satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet.
En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen
utifrån den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination med Microsofts Office 365
erbjuder vi våra lärare och elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
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För en mer fördjupad information hänvisas till bilaga 4: IT-satsningar för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2018–2022. GVN 2017/10.
1.9

Kompetensförsörjning för nämndens verksamheter

1.9.1 Egna utbildningsinsatser

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier av lärare/pedagoger. Det rör sig om lärare i moderna språk, lärare i svenska som andra språk,
lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen och i vissa yrkesämnen, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) råder det dock inte en generell lärarbrist i landet, vilket innebär att Region Gotland skulle kunna vidareutbilda egna lärare inom utpekade bristområden och sedan rekrytera ersättare, som då blir ersättningsrekryteringar för lärarkategorier som finns att tillgå på
arbetsmarknaden. Detta som ett alternativ till att söka efter medarbetare på en marknad
”som inte finns” och därmed tvingas anställa obehörig personal och/eller använda eventuella ”hyrlärare”. Noteras att en internutbildning för att erhålla den kompletterande formella
kompetensen bör vara i begränsad omfattning och berörda medarbetare bör bidra med
någon form av egen insats, förutom studierna.
Noteras att detta arbetssätt används både inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
inom socialförvaltningen, när det gäller kompetensförsörjning av t ex specialutbildade sjuksköterskor och är där ett sätt för arbetsgivaren att undvika inhyrd personal
1.9.2 Lönebildning och lönesatsningar

Gruppen skolledare tillhör också en kategori som blivit alltmer svårrekryterad. En bidragande orsak till detta är den förskjutning i lönebilden som de statliga satsningarna på de s.k.
karriärtjänsterna och det särskilda lärarlönelyftet, som inneburit att lönenivåerna för ett
antal lärare har närmat sig, och i vissa fall överskridit, lönenivåerna för skolledare. Det i sin
tur har bidragit till en minskad attraktionskraft i rekryteringssammanhang gällande rektorer
och biträdande rektorer.
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Arbetsgivaren Region Gotland behöver ha en långsiktig strategi för att finansiera marknadens krav på högre löner för både lärarkollektivet och skolledarna, och för andra svårrekryterade grupper, för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen
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2. Driftbudget – behov och prioriteringar
2018-2020
Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.
2.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2017
Gymnasieskola
Lokalkostnader Folkhögskola

2018
1 859

2019
3 364

2020
-252

600

1 200

1 200

Lokalkostnader gymnasiet
Summa

2 459

160

560

4 724

1 508

2.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
2.2.1 Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2017, tkr

2018

2019

2020

1 237

2 844

-772

5 687

5 687

5 687

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

68

68

68

I annan kommun, kommunal skola

-136

-136

-136

I annan kommun, fristående skola

614

887

887

Schablonersättning, återsökta ersättningar

-6 411

-6 786

-6 786

Summa

1 059

2 564

-1 052

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2017, tkr

2018

2019

2020

Statliga ersättningar

Kommunala skolan

-

-

-

800

800

800

Fristående skolan

Externa avtal
Summa
Netto

800

800

800

1 859

3 364

-252

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

4.2.2 Elevflöden för perioden
År

2018

2019

2020

Kommunal skola, egna kommunen

1 453

1 473

1 428

268

268

268

66

66

66

Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa

56

58

58

1 843

1 865

1 820

Not

I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.
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År

2018

2019

2020

Kommunal skola, egna kommunen

8

28

-17

Fristående skolan, egna kommunen

50

50

50

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-1

Fristående skola, annan kommun

4

6

6

61

83

38

Summa
Not

I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.

2.3 Taxor och avgifter

GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.
2.4 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2018 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2018
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

3. Investeringsförslag 2018-2022
Kategori-maskiner, inventarier, tkr

2018

2019

2020

2021

2022

Maskiner inventarier, pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2020

2021

2022

5 000

5 000

0

5 000

5 000

2018

2019

2020

2021

2022

IT-kringutrustning, pott

300

300

300

300

300

Lärardatorer, gymnasiet

700

700

700

700

700

Lärardatorer, vuxenutbildning

350

Lärardatorer, folkhögskola

350

Lärplattor, studerande SFI

300

Hyresdatorer, studerande vuxenutbildning

300

Hyresdatorer, studerande folkhögskola

300

Utbyggnad nya nätverk

100

Nytt administrativt system

100

Summa

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten.
Kategori-bygginvesteringar, tkr

2018

Folkhögskolan elevhemmet Nygårds

7 500

Flytt av utbildningar från område, norr
till söder

2 000

2019

Ny bygghall, solrosenområdet
Summa

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Kategori-IT-investeringar, tkr

Summa

9 500

2 800

0

350
350
300

300

300

300

100
100
100

100

100

100

1 400

1 400

1 600

2 100

Med IT-kringutrustning menas här att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller
den tekniska utrustningen i undervisningen för elever och lärare oavsett skolform, se avsnitt et om IT-utveckling. För gymnasiet så är dagens lärardatorer tre år gamla och planeras
att bytas ut en tredjedel av volymen varje år efterhand som de går sönder. Lärplattor för
SFI avser att investera cirka 400 000 kronor (130 stycken) under 2017 och därefter
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komplettera med ca 30 stycken per år. För Kompetenscentrum Gotland och Gotlands
folkhögskola: se resonemanget ovan under avsnittet IT-utveckling för nämndens verksamheter.

4. Uppdrag
Uppdrag som getts i samband med budgetdialoger eller tidigare budgetberedningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018-2022 (RF 2016-11-21§
100).

Bilagor:
1. Blankett investeringsäskanden IT GVN
2. Blankett investeringsäskanden lokaler GVN
3. IT-satsningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2018–
2022. GVN 2017/10.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Saga Carlgren (V)
ordförande GVN

Anders Jolby
utbildningsdirektör
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1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Prio
1,2,3

700
300
100
0

1 400

2 800

0
0
0
0

300

700
300
100
100

350
350
300
300

300

1 400

700
300
100
0

0
0
0
0

300

1 600

700
300
100
0

0
0
100
100

300

2 100

700
300
100
0

350
350
0
0

300

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

9 300

0
0
0

3 500
1 500
500
100

700
700
400
400

1 500

Total

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1
1
1
1

300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,
Förstudie/införande

Utbyte MAcBook Air lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system

Totalt investeringar

1
1
1
1

1

50 MacBook alt PC
50 Mac Book alt PC
Lånedatorer för uthyrning till elever
Lånedatorer för uthyrning till elever

Klassrum, nät, licenser

Projekttext

Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

Investeringar

IT-kringutrustning

Pott

GVN/UAF
Kategori 3, IT

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

Elevhemmet, totalt 15 MSEK, 7,5 under 2017.
En grundligare förstudie genomföres våren
2017 vilket kan ge en annan kostnad.
Flytt VF, SF och EE(kraft) till Solrosen
Flytt BA , ny bygghall, uppskattat belopp
Projektering av ombyggnad

Pott maskiner, verktyg, inventarier

Projekttext

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

Folkhögskolan
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet

Investeringar

Maskiner, inventarier

Pott

GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Investeringsäskand
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

1
1
2
1

Prio
1,2,3

3 000

13 000

500

0
0
0
0

3 000

7 500
2 000

3 000

8 000

0
5 000
0

3 000

3 000

0
0
0

3 000

35 000

7 500
2 000
10 000
500
0

15 000

Total

0

600

600

1 360

1 200
160

1 760

1 200
160
400

2 160

1 200
160
800

2 160

1 200
160
800

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad för
pott beräknas inte.

8 000

0
5 000
0

3 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Bilaga 2

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärende GVN 2017/10
1 mars 2017

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

IT-satsningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamheter, 2017 - 2023
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
IT-satsningar.

Bakgrund

1. Var står vi idag

• Vi har etablerat en organisation på utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF)
som stöd för lärare och elever, i denna grupp tillsammans med IT-pedagoger
och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre grunderna för pedagogisk
utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det
aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna
utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
• Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep och knåp,
katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea +
våra egna.
• Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av IT-pedagoger.
Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för detta. Vid sidan om
detta har en mängd spontana Facebookgrupper skapats för olika lärargrupper.
• IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar dem.
• Ipads till samtliga elever 7–9 och Sprint. Ambition även för SFI
• 1t2 med Ipad på 4–6-skolor. 3 per avdelning Förskola och F-3
• Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
• LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
• Managering dvs fjärrstyrning av Ipads och snart MacBooks
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Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Elevutbildning genomfört för alla i åk Gy 1,2,3
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med stöd av våra
It-pedagoger
• Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning

•
•
•
•

2. Digitaliseringsstrategi:
2.1. Strategier

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till
universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar
för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla
nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta
medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd
undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem
konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan
och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla
från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen utifrån förslaget.
Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet innebär detta att ännu
större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever
behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs ännu mer
satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för
skolutveckling med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån
den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra
moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination med Microsofts Office
365 erbjuder vi våra lärare och elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är
avslutad. I det nya Sävehuset införs en ny och mycket förbättrad standard som ger
möjlighet till fler samtidiga användare i våra nätverk. Som prio 2 för detta införande
har förvaltningen angett KCG vilket beräknas ske under våren 2017. Därefter sker en
succesiv utbyggnad i övriga lokaler.
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal som
erbjuder Office 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu alla medarbetare och
elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en mängd applikationer utöver
Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for Business och lagringsutrymme för
varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera
O365 på fem utrustningar (dator, smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination
med lagringsutrymmet ger oss full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta
med vårt material.
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5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som
inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och förvaltning av
objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att
det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också ett säkert system
för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt
kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. Utbyte
av MDM system sker under året för att möta kraven på funktionalitet och logistik.
MDM systemet förvaltas av UAF.
•

Abonnemang ca 700 tkr/år (BUN 560 tkr/år, GVN 140 tkr/år)

7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Extens och elevvårdssystemet PMO kommer att införas
under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om tolkningar av
PUL.
8. Datorer och lärplattor
8.1. Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland. De är inköpta hösten 2013 och inget
gemensamt utbyte planeras. Efterhand de slutar fungera kommer de att bytas ut och
det finns ännu inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Utbyte av samtliga
lärardatorer beräknas till cirka 2,1 MSEK vilket förväntas ske de närmaste tre åren.
För detta äskar vi 0,7 MSEK/år.
Eleverna på nationellt gymnasieprogram disponerar en personlig MacBook Air. För
de elever som börjar åk 1 HT-17 behöver vi komplettera med ca 500 nya datorer. Ett
utvärderingsarbete pågår med skolledning, IT-strateger på UAF och på RSF om val
av utrustning inför denna upphandling. Vid en första diskussion med skolledningen
så är lärarna nöjda med dagens koncept och sannolikt så fortsätter vi med samma
lösning. Idag hyr vi datorerna så ur kostnadssynpunkt är det oförändrat då 500
hyresavtal upphör och ersätts av 500 nya avtal.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) disponerar varsin Ipad. För eleverna på
språkintroduktion (SPRINT) råder osäkerhet om hur många lärplattor som kommer
att behövas då prognosen kring nyanlända elever är osäker. Orsaken till valet av Ipad
för dessa program är att eleverna mestadels läser grundskolekurser och har då samma
verktyg som eleverna i åk 7–9.
8.2. Kompetenscentrum Gotland

För KCG har lärarna under året utrustats med varsin Ipad för att de ska kunna lära
sig hantera den i god tid innan eleverna får motsvarande utrustning.
SFI-eleverna har behov av att disponera varsin Ipad under sin studietid. Detta gör att
de får samma utrustning som övriga nyanlända och vi kan använda samma
programvaror och appar för svenskundervisningen oavsett skolform. Det underlättar
även arbetet för IT-pedagogerna som hjälper SFI-lärarna att använda dessa verktyg.
För detta behöver vi investera ca 400 KSEK.
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För övriga elever på KCG som läser gymnasiekurser, så pågår diskussioner med
skolledningen om vad som är bästa lösningen. Då vuxenelever i andra skolor i stor
grad har sin egen utrustning och då eleverna dessutom betalar sina egna läromedel så
är ett alternativ att vi inför krav på egen utrustning s.k. BYOD (Bring Your Own
Device). Avtalet om Office 365 gör att de kan installera denna programvara även på
sina egna datorer så länge de är inskrivna som elever. Som ett alternativ till de elever
som av någon anledning inte kan skaffa egen utrustning så kan de erbjudas att hyra
lämplig dator eller lärplatta.
Idag hyr KCG 151 Digitala arbetsplatser (DAP) från Regionens IT-avdelning vilket
innebär en kostnad på ca 75 KSEK/månad.
8.3. Gotlands folkhögskola

Samma resonemang som på KCG avseende utrustning till eleverna. GFH hyr idag
134 DAPar för ca 70 KSEK/månad.
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel, dvs att våra elever får tillgång till
professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta
böcker. Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya möjligheter som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med Skolfederationen som förenklar
hanteringen av vilka läromedel som respektive lärare/elev abonnerar på och
federationen säkerställer också att fakturering sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte
behöva fundera på vilket företag som har gett ut det läromedel som skall användas
utan hittar allt som läraren valt med samma inloggning. Detta gör att vi i våra
uppföljningar kommer att se en större kostnad på IT-hjälpmedel medan
läromedelskostnaden kommer att minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av
läromedelsinköpen att ske i digital form.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro Capita.
Gymnasieskolan har Extens.
Som lärplattform använder för- och grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och
KCG använder It´s Learning.
Som schemaprogram använder För-, grund, vux Novaschem medan gymnasiet
använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även dubbla
organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser därför att starta
en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden och då helst hitta en
lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med
vår leverantör. Vi bedömer kostnaden som neutral men förväntar oss en
kostnadsminskning.
11. Övrig IT-utrustning

Det finns behov av IT-utrustning (kamera, scanner, skrivare, hörlurar, bildskärmar
samt kompensatoriska hjälpmedel) för elever med särskilda behov. För det äskar
nämnden 100 KSEK per år. För att kunna återanskaffa skadade/försvunna datorer
etc. som hyrs av ITT äskar nämnden 50 KSEK. Även lärardatorerna på Gotlands
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folkhögskola och Kompetenscentrum Gotland behöver bytas ut, för det äskar
nämnden 700 KSEK år 2018.
12. Upphandling inför Höstterminen 2017, nytt vägval

För gymnasiet ett nytt vägval.
12.1.

Lärarnas MacBooks på Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland, de är inköpta hösten 2013 och vi
planerar inget gemensamt utbyte. Vi kommer att byta ut dem efterhand och idag ser
vi inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Vi räknar med att ca en tredjedel av
dem kommer att behöva bytas varje år fr o m 2018.
12.2.

Leasingavtal för eleverna

I dessa leasingavtal ingår försäkring, utökad garanti, garanterat restvärde och ett
omfattande utbildningspaket enligt SKL Kommentus ramavtal. Leverantör Caperio.
•

2014-2017 1218 st. (249/mån) Restvärde/köp efter leasingtid 747 kr/st.
Förlängd hyra 75kr/mån.

•

2015-2018 110 st. (282/mån)

•

2016-2019 40 st. (282/mån)

12.3.

Trender i riket

•

Apple 30% varav majoritet Ipad

•

Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface

•

Chrome 45 %

•

Cloud, 0 men kommer starkt

12.4.

Upphandling till Wisbygymnasiet HT 2017

Utvärdering

Ledningsgruppen på Wisbygymnasiet har haft en utvärdering inför upphandlingen.
Vi har testat Chromebooks, Cloudbooks och även diskuterat alternativet Ipads till de
blivande åk1. Efter inledande diskussioner så är enigheten tydlig att man föredrar det
koncept vi tidigare valt och önskan är att vi fortsätter med MacBooks ytterligare ett
år. Vi har även haft en avstämning med chefen för Kvalitet- och digitalisering på
Regionstyrelseförvaltningen som tillstyrker vårt resonemang.
Volymer och logistik

Vilka årskurser som har våra leasade datorer
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• De elever som slutar åk 3 får erbjudande från leasingbolaget om att köpa sina
datorer för 747 + 2 månadshyror = 1245 kr/st. Region Gotlands programvaror
avinstalleras.
• För de datorer som innehas av blivande åk 2 och 3 tecknar Region Gotland ett
nytt leasingavtal för 10 månader. Detta innebär att dessa elever får använda
datorerna ett fjärde år. Efter VT-18 får eleverna som slutar åk 2 och åk 3
erbjudande att köpa datorerna från leasingbolaget enligt förutbestämt pris.
Alternativt så köper skolan datorerna för 747 kr/st och eleverna erbjuds inte att
köpa dem.
• HT-17 är behovet ca 500 nya enheter till de blivande åk1. Violett ruta ovan.
• HT-18 är behovet ca 1000 nya enheter till de blivande åk1och åk3. Gula rutor.
• HT-19 övertar åk 1 de nya datorerna från åk 3.
Därefter rullar det på i 3-årsintervaller med ca 500 nya datorer varje år.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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1. Sammanfattning och strategiskt viktiga frågor
1.1. Sammanfattning

Behoven av välfärdstjänster och stöd från socialtjänsten ökar vilket leder till påfrestningar i
verksamheten och en ansträngd ekonomi. En utveckling av ett preventivt arbetssätt ger
bättre förutsättning att möta behovet av omsorg och välfärd tidigare vilket har en positiv
påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare.
Obalansen i ekonomin är inte av tillfällig karaktär utan ett långsiktigt problem, som dessutom ökar i takt med att behoven växer. Kostnaderna ökar inom flera områden bland annat
barn- och ungdomsvården. Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler
och utredningarna blir allt mer komplexa. Den psykiska ohälsan ökar vilket även visar sig
bland äldre. De senaste åren har även noterats ett förändrat drogmissbruk med nya syntetiska droger.
Sedan fem år har förvaltningen arbetat med besparingar, neddragningar och effektiviseringar. Jämförelser med andra kommuner är en viktig faktor i detta arbete. Socialförvaltningens
uppdrag är till största del lagstyrd samtidigt görs kontinuerligt översyn av schabloner och
riktlinjer för rättsäker och effektiv handläggning. De förebyggande arbetet är frivilligt men
det är evidensbaserat och ger effekt på sikt både för brukare, kvalitet och ekonomi.
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1.2. Strategiskt viktiga frågor

Strategiskt viktiga frågor för förvaltningen de närmaste åren är
• Ekonomi i balans
• Kompetensförsörjning
• Sjuktal
• Öka brukarnas/patienternas delaktighet
• Minska antalet barn och unga som är placerade utanför sitt hem
• Utveckling av samarbetet med hälso- och sjukvården.
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Ekonomi i balans

Det är fokus på att få en ekonomi i balans och att fortsätta att ha en hög kostnadsmedvetenhet på alla nivåer i förvaltningen. Kostnadsjämförelser mot andra kommuner visar att
kostnaderna för äldreomsorgen och LSS-insatser ligger på en bra nivå medan kostnaderna
för individ- och familjeomsorgen är höga. För att minska utbud och sänka kostnader pågår
ett antal aktiviteter som förväntas ha effekt de närmaste åren. Trots detta kommer det att
finnas en obalans mellan uppdrag och resurser som förvaltningen inte kan åtgärda. För att
lyckas med en ekonomi i balans äskas medel med 50,5 mnkr för 2018. Av detta avser 30
mnkr barn- och ungdomsvården. I övrigt äskas medel för prisökningar externa avtal, löneökningar bristyrken samt resursfördelningsmodell.
För att nå en ekonomi i balans begär socialnämnden medel enligt tabellen:
Socialnämnden äskanden drift, tkr

Verksamhet

Barn- och ungdomsvården

IFO

30 000

Beroendevården

IFO

4 000

Ensamkommande flyktingbarn

IFO, BEU

LSS-verksamhet

LSS

4 000

Projektering av lokaler

LSS, äldreomsorg

1 000

Socialpsykiatriskt team med hälso- och sjukvården

IFO

1 500

Summa

2018

10 000

50 500

Externa avtal prisökning 2 %

Samtliga

7 629

Särskilda bristyrken löneökningar

Samtliga

Prel 4 158

Resursfördelningsmodell

Äldreomsorg

Prel 17 962

Det är också viktigt för förvaltningens utveckling att lokalerna och utrustning är anpassade
efter behoven och nya krav. Därför behövs investeringsmedel för om- och tillbyggnad av
reception och entré till individ- och familjeomsorgen samt ombyggnad av korttidsenheten
på Korpen. I övrig behövs medel för lokaler och utrustning för LSS-verksamhet samt för
välfärdsteknik. För investeringar 2018 äskas 8 800 tkr, 2019 6 600 tkr, 2020 6 250 tkr, 2021
5 250 tkr och för 2022 4 750 tkr.
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Kompetensförsörjning

Förvaltningen har stora svårigheter att rekrytera socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt undersköterskor. Tillgång till personal med rätt kompetens, är en
förutsättning för att kunna ge en god vård och omsorg. Åtgärder är att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen, lyckas rekrytera bristyrken så som socionomer och sjuksköterskor samt ställa om tjänster. För att lyckas med detta behövs aktiviteter för att göra
socialförvaltningen på Gotland till en mer attraktiv arbetsplats. Vad gäller socionomer har
en handlingsplan tagits fram, bland annat måste lönenivåerna höjas. Långsiktigt kommer
det att vara ohållbart med nuvarande lönenivåer med tanke på hur situationen ser ut i övriga Sverige för förvaltningens yrkesgrupper. Löneutvecklingen har de senaste åren legat på
en högre nivå i stora delar av landet för jämförbara grupper.
Det är redan idag brist på till exempel socionomer och för att kunna bedriva rättssäker
verksamhet används allt fler socionomkonsulter, det är dock svårt att få tag i konsulter
samtidigt som det är förenat med höga kostnader. Med personalbrist står förvaltningen
inför problem med att kunna utföra en rättssäker verksamhet vilket riskerar att drabba bru-
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karen. Det är därför absolut nödvändigt att regionen tilldelar förvaltningen budgetmedel
för löneökningar för att kunna behålla och rekrytera särskilt svårrekryterade grupper. Enligt
en preliminär beräkning rör det sig om cirka 4,2 mnkr.
Sjuktal

Förvaltningen har höga sjuktal och efter analys har insatser påbörjats i syfte att sänka sjuktalen. Insatserna är bland annat att se till att det finns tillräckliga resurser, tydliga metoder
och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet samt att cheferna har ett rimligt
uppdrag där de kan utöva ett nära ledarskap.
Öka brukarnas/patienternas delaktighet

Att stärka brukares medverkan och inflytande över sina insatser är ett viktigt utvecklingsområde. Goda initiativ tas hela tiden i socialtjänstens verksamheter. Brukarråd och anhörigträffar är sådana exempel.
Minska antalet barn och unga som är placerade utanför sitt hem

En kunskapsöversikt om barn och unga i samhällets vård visar att barn klarar sig sämre
inom flera områden efter en institutionsplacering än barn där man valt andra typer av åtgärder. Kostnaderna för placering av barn och unga är också mycket höga.
Utveckling av samarbetet med hälso- och sjukvården

Det finns en struktur för samverkan mellan förvaltningarna och där finns överenskommelser som grund för denna samverkan. I och med den nya enheten, regional styrning och
samverkan, RSS, finns goda förutsättningar för att detta arbete kan utvecklas ännu mer.
Exempel på detta är socialpsykiatriskt team och MiniMaria.

2. Brukare och kvalitet
2.1. Kvalitetsarbete

De nationella brukarundersökningarna visar att socialförvaltningens brukare generellt är
nöjda med de insatser man får. Resultatet för de flesta frågor ligger över eller i nivå med
riket.
Detsamma gäller för KKIK, kommuners kvalitet i korthet, där de frågor som rör socialtjänsten ligger i nivå med eller över rikets medel. Detta pekar på att förvaltningen har en
god kvalitet som ligger i nivå med riket.
De flesta verksamheter arbetat med systematiskt kvalitetsarbete där man samlar och analyserar sina resultat och utifrån det identifierar sina förbättringsområden.
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2.2. IBIC

Socialnämnden står inför ingång i IBIC, individens behov i centrum. Det är en arbetsmetod
som socialstyrelsen har tagit fram och den införs nationellt. IBIC grundar sig på brukarens
behov och är ett är systematiskt arbetssätt. Införandeprocessen är relativt lång då det berör
många medarbetare. Initialt kommer arbetet att innebära ökade personalkostnader då det
kommer krävas processledare, fler handläggare, projektledare med flera.
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2.3. Förebyggande arbete

I januari 2016 skapades en ny hälsofrämjande enhet med syfte att möjliggöra en god hälsa
långt upp i åldrarna och bryta isolering och ensamhet. Tillsammans med det redan etablerade anhörigstödet är det gemensamma uppdraget att utveckla samverkan med föreningar
och organisationer över hela Gotland.
Till det förebyggande arbetet för ökad hälsa bland äldre ska också läggas en återkommande
kampanj mot fallskador. Tips och råd ges för hur var och en själv ska öka sina förutsättningar att undvika fallolyckor.
2.4. Framtida volymökning inom socialförvaltningen

Omfattningen av äldreomsorgen antas öka för varje år då antalet äldre personer ökar. Förvaltningen kompenseras ekonomiskt för förändringar i befolkningen genom en resursfördelningsmodell. Under 2016 minskade antalet hemtjänsttimmar inom hemtjänsten, orsakerna är bland annat att nämnden 2015 beslutat att schabloner för vissa insatser justerades
samt att det finns tillgängliga platser på äldreboendena. Med ökning av antalet äldre antas
hemtjänsttimmarna åter att öka över tid. Ett nytt särskilt boende i Visby beräknas vara klart
för inflyttning i december. Det som kan påverka efterfrågan och behov är bland annat det
nya trygghetsboenden och tillgängliga seniorboenden. Utveckling av anhörigstödet är också
en viktig faktor. Framöver kommer fler platser på äldreboenden att behövas vilket beskrivs
i förvaltningens bostadsförsörjningsplan.
Den psykiska ohälsan är relativt hög på Gotland enligt den inventering som gjordes av ledningskontoret 2016. Detta kan kopplas till ett ökat behov av bostad med särskild service,
boendestöd samt för barn- och ungdomsvården vilket märks tydligt i antalet orosanmälningar och antalet placeringar.
För LSS-verksamheten har antalet brukare sakta ökat de senaste åren och framför allt inom
daglig verksamhet, det är svårt att veta om denna ökning fortsätter. Enligt bostadsförsörjningsplanen finns behov av nya gruppbostäder och renovering av befintliga.
Hur stor flyktingmottagningen kommer att vara framåt går inte att förutsäga och är helt
utanför förvaltningens kontroll.
2.5. Ny modell för rehabilitering i ordinärt boende
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På Gotland är antalet hemtjänsttimmar per person och antalet oplanerade återinläggningar
till slutenvården högre än i andra jämförbara kommuner. En orsak är brist på rehabiliterande insatser i hemmet. För äldre är det extra viktigt att rehabilitering sätts igång tidigt för att
förhindra inaktivitet och försämrad aktivitets/funktionsförmåga som ger ökat behov av
vård- och omsorg.
En ny modell för tidig rehabilitering i hemmet provades under hösten 2015 med gott resultat. Under några veckor tränades brukarna under ledning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter och för merparten av brukarna minskade behovet av hemtjänst och de upplevde att
hälsan hade blivit bättre. Socialnämnden vill under kommande år introducera det här arbetssättet till att omfatta samtliga brukare, vilket kräver ökade resurser och för detta äskas
medel.
I med att hemsjukvården har ett uppdrag vad gäller rehabilitering och habilitering men har
svårt att fullgöra detta uppdrag bör en översyn av regionens samlade resurser göras. Detta i
syfte att se på var resurserna gör mest nytta och hur de bör fördelas.
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2.6. LSS daglig verksamhet

Vissa personer med funktionsnedsättningar har betydande svårigheter att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden. Inom daglig verksamhet har det hittills skett en volymökning
de senaste åren. Det finns dock anledning att anta att det blir ökande kostnader för lokaler
och handledare då antalet arbetstagare stiger. Socialnämnden har skapat samarbetsformer
med aktörer som särskolan, arbetsförmedlingen och försäkringskassan med syftet att fler
personer med funktionsnedsättning ska få egen försörjning.
2.7. Boendestöd inom socialförvaltningen

Det har tidigare utretts av förvaltningen att boendestöd är en gynnsam insats även för personer som tillhör LSS personkrets. Personerna ansöker idag om bostad med särskild service enligt LSS, vissa av dessa personer skulle troligen bättre tillgodogöra sig boendestöd
enligt SoL. Med grund i vad projektrapporten visade så kommer samordning av socialförvaltningens boendestöd nu att genomföras via en organisationsförändring. Samordningen
syftar till att på ett bättre sätt med bredare kompetens kunna möta individers behov av
stöd. Förändringen innebär att enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning
(EPF) som nu tillhör individ och familjeomsorgen (IFO) kommer att ingå i avdelningen
omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF).
2.8. Startboende enligt SoL

Bostad med särskild service i form av startboende är en insats som nämnden i november
2015 beslutat om och har för avsikt att starta upp så fort lämpliga och tillgängliga lokaler
medger detta. Starboende är en tidsbegränsad insats för unga personer med funktionsnedsättning som flyttar ut från föräldrahemmet. Insatsen syftar till att personen ska ges möjlighet att stärka sina färdigheter och förbereda sig för ett så självständigt boende och liv som
möjligt.
2.9. Ensamkommande barn och unga

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

För närvarande ansvarar individ- och familjeomsorgen för omkring 165 ensamkommande
barn. Barn riskerar att inte erhålla de insatser de har rätt till då deras behov inte har utretts i
tid på grund av svårighet att rekrytera socialsekreterare. Vad som kommer att ske de närmaste åren är mycket svårt att förutsäga. Utvecklingen påverkas av beslut utanför regionens
kontroll. En del kommer att fylla 18 år innan deras ärende är avgjort och en del kommer att
få beslut om uppehållstillstånd. Har de inga särskilda behov upphör det ekonomiska stödet
till regionen från Migrationsverket. Därutöver kommer ersättningsmodellen att förändras
och sänkas betydligt under 2017 vilket medför ökade kostnader för förvaltningen. Ett stort
underskott befaras för verksamheten framöver men det är mycket svårt att bedöma hur
stort underskottet blir. En uppskattning är mellan 5 och 15 mnkr och för att täcka detta
underskott äskas medel med 10 mnkr.
2.10.

Barn och unga

Antalet orosanmälningar där barn och unga far illa ökar stadigt. 2013 var det 1 395 anmälningar och 2016 hade det ökat till 1 691. Barnutredningarna blir alltmer komplexa. Många
unga föräldrar kommer till socialtjänsten med neuropsykiatrisk problematik, vilket medför
svårigheter i deras föräldraskap och skapar speciella behov för deras barn. Behovet ökar av
både öppen och sluten vård och placeringar i familjehem. Med start våren 2017 öppnar
nämnden ett utredningshem på Gotland där föräldrar och barn gemensamt kan ta sig an
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sina problem. Idag finns inte den möjligheten med mindre än att hela familjen utreds på
fastlandet. Kostnaden för detta uppgick 2016 till drygt 9 mnkr.
Forskningen visar att placering av barn och unga har begränsad effekt. Därför behövs utveckling av insatser och metoder för att minimera att barn och unga behöver placeras utanför hemmet. Individ- och familjeomsorgen startar därför upp med förstärkt nätverksarbete
under 2017. De närmaste åren kommer det att bli tydligt om nätverksarbetet behöver
kompletteras med andra insatser som till exempel stödboende.
En ökande tendens märks också när det gäller orosanmälningar bland nyanlända asylsökande barn och unga. Här måste nya metoder utvecklas för att möta dessa behov och samarbetet med hälso- och sjukvården behöver vidgas.
Barnsam har en viktig roll när det gäller att hitta samarbetsformer kring barn och unga med
psykisk ohälsa. Ett samarbete över förvaltningsgränser med hälso- och sjukvården, skolan
och till viss del kultur- och fritidsförvaltningen. Ett exempel är samordnad individuell plan,
SIP.
2.11.

Förstärkt familjehemsorganisation

2.12.

Försörjningsstöd

Socialförvaltningen fått medel 2017 för att förstärka familjehemsorganisationen. Detta i
syfte att minska kostnaderna samt att kunna erbjuda familjehemsvård av god kvalitet. Med
ökade resurser för familjehemssekreterare som kan arbeta med rekrytering och stöd bör
verksamheten få fler egna familjehem. Detta ska minska behovet av kostsamma placeringar
i konsulentstödda familjehem. Förvaltningen räknar med att kostnaderna för familjehemsvården ska minska 2018 och framåt.
Storleken på försörjningsstödet beror till största delen på hur arbetsmarknaden ser ut. Arbetsmarknaden ser bra ut för Gotland för 2017 och verksamheten redovisar ett överskott
mot budget. De som idag är aktuella för stöd och försörjning har ofta behov av stöd för att
komma i arbete eller sysselsättning. Socialnämnden behöver utveckla insatser i samverkan
med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och arbetsförmedlingen för möta behov av
sysselsättningsåtgärder.
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Migrationsverket anvisar personer som erhållit uppehållstillstånd till bosättningskommuner.
Fördelningstalet för Gotland år 2017 är 213. Hur det kommer att se ut de närmaste åren är
även här svårt att förutsäga. Etableringsersättningen betalas ut under högst två år. Därefter
förväntas personen kunna försörja sig själv. Studier har visat att denna grupp har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden vilket kan innebära att de har behov av försörjningsstöd.
Utvecklingen av E-tjänster inom försörjningsstöd går fort. Det kommer att beröra verksamhet under de närmaste åren genom att självservice införs där brukaren själv kan ansöka
om försörjningsstöd. Detta medför ett förändrat arbetssätt och resurser frigörs. För att
genomföra detta behövs investeringsmedel.
2.13.

Socialpsykiatriska teamet

Det socialpsykiatriska teamet har nu varit i gång under tre år i projektform. Projektet har
under den här tiden finansierats från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen med statliga medel för satsning på psykisk hälsa. Från förvaltningarna har barnpsy-
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kiatrin (BUP) och individ- och familjeomsorgen medfinansierat teamet med varsin tjänst.
Teamet startade med syfte att minska antalet placeringar av barn och ungdomar. Kan man
undvika placering är mycket vunnet från flera olika aspekter. Under 2016 tog teamet emot
cirka 30 barn/ungdomar och deras familjer. Av dessa gick endast fem till placering, vilket
är ett mycket gott resultat bland flera andra; teamet utvärderar kontinuerligt sin verksamhet.
Arbete sker nu för en övergång av det socialpsykiatriska teamet från projekt till en del i den
integrerade verksamheten mellan psykiatri och socialtjänst i gemensamma behandlingsmodeller.
Det socialpsykiatriska teamet är i dagsläget organiserat under hälso- och sjukvården. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är cirka 2,6 mnkr idag och del av kostnaden finansieras idag av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den del som finansieras av statliga
medel via satsningen på psykisk hälsa behöver finansieras långsiktigt för att teamet ska
kunna inrymmas i ordinarie verksamhet. De ekonomiska vinsterna av teamet tillfaller
främst socialtjänsten i form av minskade placeringar av barn och unga jämfört om teamet
inte hade funnits.
2.14.

Ökat antal äldre och ökat antal platser i särskilt boende

Antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka. Behovet av insatser i äldreomsorgen väntas
växa med i genomsnitt två procent per år. De demografiska förändringarna för äldreomsorgen speglas i en resursfördelningsmodell och det är mycket angeläget att modellen behålls. Modellen tar dock inte hänsyn till förändrade ambitionsnivåer och utvecklingen av
äldres hälsa.
Gotland behöver bygga ut äldreomsorgen med omkring 150 nya platser i särskilt boende
fram till 2025. Ett nytt särskilt boende kommer att stå klart 2017 på Terra Nova i Visby.
Här tillkommer 60 platser vilket innebär att man kan möta efterfrågan om särskilda boenden för äldre ytterligare några år. Under planperioden behöver också en översyn göras av
Åvallegården i Klintehamn, Syrengården i Roma och Fältgatan i Visby där det snart är nödvändig att verksamhetsanpassa lokalerna.
2.15.

Stimulansmedel

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Statliga stimulansmedel tillförs äldreomsorgen med 6,5 mnkr 2015 och 13,5 mnkr per år
2016 till 2018. Medlen är riktade för att öka bemanningen i de personalkategorier som arbetar nära de äldre. Stimulansmedlen går främst till att stärka bemanningen under natten på
demensboende med flera våningsplan, stärka bemanningen på korttidsboende samt att arbeta med rehabilitering i särskilt boende. En del av dessa medel fördelas till privata utförare. Stimulansmedlen upphör efter 2018 och frågan är om satsningen från kommande regering fortsätter.
Effekterna av den ökade bemanningen har det givit tryggare omvårdnad på natten vid boende med fler våningsplan. Enligt de nationella rekommendationerna ”Rekommendation
för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre” behöver bemanningen ses
över.
Att ha bemanning av sjuksköterska dygnet runt på korttidsenheten stödjer omvårdnadspersonalen i arbetet då patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården har så komplexa
hälsotillstånd, är ofta multisjuka och spänner över alla åldrar. Sjuksköterska kan också ha en
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arbetsledande roll för att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid vilket är i
linje med rekommendationerna för ökad kvalitet för brukarna.
De statliga stimulansmedlen som beviljats till ökad rehabilitering i särskilt boende har inneburit en utökning med åtta årsarbetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som har anställts för egen regi och för de privata vårdgivarna som haft svårt att rekrytera rehabpersonal. Med de befintliga resurser som fanns fram till och med 2015 kunde man inte leva upp
till de kvalitetskrav som ställdes på särskilt boende vilket nu är möjligt med stimulansmedel.
Målet är att utveckla arbetsmetoder för att uppnå kvalitetskraven i syfte att bibehålla eller
öka aktivitetsförmågan och funktionsnivån för den enskilde. Satsningen följdes upp första
gången efter ett halvår och den visar att verksamheten är på god väg men behöver fortsatt
arbete för att uppnå målet.

3. Verksamhet och resurser för 2018-2020
3.1. Medarbetare

Socialförvaltningen har idag cirka 1 900 anställda och en åldersstruktur med tyngdpunkt i
åldrarna 50 till 59 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med
rätt kompetens. Förvaltningen har därför avsatt medel för ersättning till medarbetare som
går specialistutbildning. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov
av att attrahera och rekrytera personal och ge dem rätt kompetensutveckling.

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Kompetensförsörjning tillsammans med hälsa och sjukfrånvaro kommer att vara de strategiskt viktigaste frågorna de kommande åren. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan
lägger fokus på insatser för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen. Planen
tar också sikte på möjligheten till socionomutbildning på Gotland. Det är idag brist på
bland annat socionomer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med gymnasial utbildning. Bristen på socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av tjänster, och ett
ökat behov av kvalificerat administrativt stöd. Arbetsuppgifter som kan utföras av annan
kompetens ska inte utföras av sjuksköterskor och socialsekreterare. Bristen på socionomer
och sjuksköterskor gör att hyrpersonal används allt mer för att bedriva en rättssäker verksamhet. Det kan dock svårt att få tag i hyrpersonal samtidigt som det är förenat med höga
kostnader. Med personalbrist står förvaltningen inför problem med att kunna utföra en
rättssäker verksamhet vilket riskerar att drabba brukaren.
Medarbetares upplevelse av hög arbetsbelastning och stress tenderar att öka. Kopplat till
detta kan vi se att sjuktalet ökar, framför allt relaterat till psykisk ohälsa. Detta följer den
nationella utvecklingen och kraftfulla insatser kommer att krävas för att stoppa utvecklingen. Förbättrade organisatoriska förutsättningar för att uppnå god hälsa och arbetsmiljö
genom tydliga uppdrag med rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder
och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet) samt goda förutsättningar för ett
nära ledarskap är framgångsfaktorer som också kan komma att leda till ökade kostnader.
Ett långsiktigt arbete pågår för att minska antalet anställda per chef som per december 2016
uppgick till drygt 32 medarbetare vilket initialt leder till ökade kostnader men kan på sikt
minska sjuktalet.
I regionens övergripande arbete med lönebildning jämförs yrkesgrupper främst utifrån
BAS-värderingar i ett jämställdhetsperspektiv. Som resultat av jämförelsen har extra medeltilldelats förvaltningen. Extra medel har då främst tillfallit fysioterapeuter,
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arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal, biståndsbedömare, enhetschefer och socialsekreterare. Trots det ligger förvaltningens löner generellt under lönerna för jämförbara grupper
inom riket. Som en konsekvens av detta bedöms det nödvändigt att avsätta extra medel för
särskilt svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra
kommuner.
Vid gjorda beräkningar bedöms behovet av medel för svårrekryterade grupper kunna vara:
Yrkeskategori

Antal

Kronor/medarbetare
exkl. PO

Summa inkl. PO

Anledning

Socialsekreterare

82

1000

1 377 600

Brist, svårrekr

Biståndsbedömare
Avgiftshandläggare

31
4

1000
1000

520 800
67 200

Brist, svårrekr
Brist, svårrekr

Bostadshandläggare
Enhetschefer ÄO

2
32

1000
1000

33 600
537 600

Brist, svårrekr
Jämställdhet, svårrekr

Enhetschefer OOF
Enhetschefer IFO

13
7

1000
1000

218 400
117 600

Jämställdhet, svårrekr
Svårrekr

Sjuksköterskor,
Arbetsterapeuter

58
17

1000
1000

974 400
285 600

Brist, svårrekr
Brist, svårrekr

Fysioterapeuter
Totalt

5

300

25 200
4 158 000 kr

Brist, svårrekr

För att kunna behålla och rekrytera särskilt svårrekryterade grupper måste socialförvaltningen tillföras budgetmedel. Enligt beräkningen ovan rör det sig om runt 4,2 mnkr. Detta
är dock beroende på utfallet i kommande lönerevision och om det där tas hänsyn till särskilda grupper.
3.2. Obalans mellan uppdrag och resurser

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Det finns en obalans mellan nämndens uppdrag och resurser som är ett långsiktigt problem. Nämnden hade ett underskott mot budget 2016 på 25,3 mnkr efter tillskott för flyktingmottagning med 8,9 mnkr (-45,5 mnkr 2015). Nettokostnadsökningarna var endast 1,6
procent 2016 (3,0 procent 2015) och nettokostnadsökningarna kommer att vara högre
framåt då stor del av nämndens kostnader avser personal och de flesta tillhör Kommunals
avtalsområde där löneökningarna spås bli relativt höga. Löneökningarna 2016 landade på
2,1 procent vilket var i nivå med budgetkompensationen. För 2017 finns inga ekonomiska
prognoser ännu dock befaras ett underskott. Det är det troligt att ekonomi för den största
verksamheten, äldreomsorgen, är i balans medan det för LSS-verksamheten befaras ett
underskott på några miljoner kronor. Stor obalans råder i ekonomin för individ- och familjeomsorgen och flyktingmottagningen. För mottagning av ensamkommande flyktingbarn
tillfördes 8,9 mnkr 2016 från centrala medel och det är mycket viktigt att förvaltningen
kompenseras för denna verksamhet framåt.
Kostnadsutvecklingen för köp av tjänster från privata utförare inom särskilt boende och
LSS-insatser följer oftast lönekostnadsutvecklingen då priserna är indexreglerade, oftast
med omsorgsprisindex, OPI. Vad gäller ersättningen till utförarna av hemtjänst och daglig
verksamhet inom lagen om valfrihetssystem, LOV, sker justering av ersättning utifrån intern lönekompensation. Förvaltningens system i övrigt med beställare och utförare ger en
stor kostnadsmedvetenhet.
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Framåt är det viktigt att nämnden kompenseras för ökade löner och ökade priser på externa avtal samt volymförändringar, till exempel med resursfördelningsmodell utifrån demografiska förändringar.
För att kunna lyckas med kompetensförsörjningen behöver förvaltningen höja löner för
vissa bristyrken och då behövs tillskott av medel. Idag används allt mer kostsam hyrpersonal vad gäller sjuksköterskor och socionomer med ökade kostnader som följd. Det här är
en utveckling som bör förhindras då det också leder till försämrad personalkontinuitet vilket är negativt för brukarna.
Underskott för barn- och ungdomsvård, beroendevård och LSS-verksamhet

För barn- och ungdomsvården, beroendevården och LSS-verksamheten finns en obalans
mellan behov och resurser. Denna obalans har funnits i många år och beror på att behovet
och kostnaderna ökat. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har ökat kraftigt, från 90
mnkr till 133 mnkr på fem år. Detta avser framför allt kostnader för externa placeringar
som ökat från 25 mnkr 2012 till 56 mnkr 2016, en ökning med 124 procent. Ökningen
mellan 2015 och 2016 var 33 procent. Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare
inom beroendevården varierar år från år, bland annat beroende på inflöde av droger, men
utfallet överstiger budget.
Underskottet för LSS-verksamheten uppgick 2016 till drygt 16 mnkr. För 2017 har budgetmedel tillförts med 7 mnkr samtidigt som personlig assistans i egen regi lagts ut på privat utförare, vilket beräknas minska kostnaderna med cirka 5 mnkr. Detta leder till ett
minskat underskott men det räcker inte för att få en ekonomi i balans. Behovet av LSSverksamhet ökar sakta för varje år och ytterligare 4 mnkr behöver tillföras för att få rimliga
ekonomiska förutsättningar. För LSS finns två huvudmän, försäkringskassan och kommunerna, vilket påverkar möjligheten att styra och planera verksamheten på sikt.
Nettokostnad LSS-insatser, barn- och ungdomsvård och beroendevård
Nettokostnad, tkr
LSS-insatser
Barn- och ungdomsvård
Beroendevård
Totalt

Budget
2014

Utfall
2014

Netto
2014

195 901 207 498
84 512 110 040
28 080

Utfall
2015

Netto
2015

-11 597

201 047 215 355

-25 528

88 726 120 836

31 384

-3 304

308 493 348 922

-40 429

Budget
2015

27 867

Utfall
2016

Netto
2016

-14 308

213 441 229 791

-16 350

-32 110

90 136 133 157

-43 021

28 841

-974

317 640 365 032

-47 392

Budget
2016

28 080

32 257

-4 177

331 657 395 205

-63 548

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

3.3. Besparingsuppdrag

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar med stor kostnadsmedvetenhet och
kostnadsminskningar. Arbetet med de kostnadsminskningar nämnden beslutat om pågår
och störst ekonomiskt effekt blir det av att personlig assistans lagts ut på privat utförare
från februari 2017. Genomlysning och anpassning av schabloner för hemtjänstinsatser har
leder till färre hemtjänsttimmar. Under 2016 installerades nyckelgömmor hos brukarna som
har hemtjänst och hemsjukvård vilket leder till effektiviseringar.
Fortsatt arbete med besparingar och effektiviseringar avser bland annat översyn av stödet
till sociala företag, minska placeringar genom nätverksarbete, förstärkt familjehemsorganisation och utredningshem i egen regi för föräldra-barnplaceringar. Införande av digital
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nattillsyn, omställning av egna HVB för ensamkommande flyktingbarn och satsning på
tidig rehabilitering i hemmet är ytterligare åtgärder. Framåt bör förvaltningen och nämnden
arbeta fram ytterligare åtgärder.
3.4. Kostnadsjämförelser 2015
Kostnadsjämförelser

Vid kostnadsjämförelser med andra kommuner kan konstateras att kostnaderna för äldreomsorgen är i nivå med andra kommuner, LSS-insatserna är lägre medan kostnaderna för
individ- och familjeomsorgen är högre. 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-insatser

Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv
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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.
Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/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 betala regionen 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.
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Individ- och familjeomsorg

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
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Gotland har höga kostnader för individ- och familjeomsorgen, framför allt vad gäller barnoch 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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Förvaltningen har höga kostnader för individ- och familjeomsorgen. För att sänka kostnadsläget pågår ett antal åtgärder bland annat förstärka familjehemsorganisationen och
öppnat ett eget utredningshem för föräldrar och barn samt arbeta på annat mer nätverksbaserat sätt för att förhindra placeringar. En översyn av missbrukarvården har skett vilket lett
till minskat utbud av öppenvårdens alkohol- och drogrådgivning.

4. Driftbudget 2018-2020

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

4.1. Taxor och avgifter

Förvaltningen ser inga större skillnader in intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda utifrån maxtaxa som för 2017 uppgår till 2 013 kronor per månad
och brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor per månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift. Intäkter för hemsjukvården
uppgår till cirka 2 mnkr per år.
4.2. Kompensation för externa avtal

Socialförvaltningen köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via löne-
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kompensation, är 374 mnkr 2016. Sett till kostnader är andelen privata utförare inom särskilt boende 24 procent och inom hemtjänsten 31 procent 2016. I slutet av 2017 beräknas
ett nytt äldreboende på Terra Nova i Visby stå klart med 60 platser. Detta gör att kostnaderna för äldreomsorgen ökar från 2018 vilket kompenseras via resursfördelningsmodellen.
De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Just nu finns bara ett preliminärt OPI
för 2017 på 1,3 procent, ett fast OPI blir enligt SKL inte klart förrän i april eller maj. För
2016 var OPI 2,6 procent. Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat från SKL. För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och
familjehem begär socialnämnden 7 629 tkr med ett antagande om prisökning på 2 procent för 2018. För att få fram utgångsläget 2017 då det inte finns någon helårsprognos har
antagits en ökning på 2 procent på 2016-års utfall. I bilaga 1 redovisas behov av kompensation. Socialnämnden arbetar för närvarande med frågan om fler verksamheter ska upphandlas.
4.3. Tillskott av medel för en ekonomi i balans

Då det är en obalans mellan behov och resurser behövs tillskott av medel för att få en ekonomi i balans. För detta äskar socialnämnden medel med 64,6 mnkr för 2018. Av detta
äskas 30 mnkr för barn- och ungdomsvården där förvaltningen trots satsningar på ett
antal aktiviteter för att minska kostnaderna för placeringar inte kan överbrygga gapet mellan budget och utfall som 2016 uppgick över 40 mnkr. Det är ett stort fokus på att minska
antalet barn som är placerade utanför sitt hem. Aktiviteter som syftar till detta är bland
annat förändrat arbetssätt med nätverksarbete, familjerådslag som syftar till att tidigt hitta
alternativ till placering utanför hemmet. Andra aktiviteter är socialpsykiatriskt team i samarbete med hälso- och sjukvården och ett utredningshem för föräldrar och barn i egen regi
på Gotland. För att öka antalet egna familjehem och undvika dyra externa placeringar sker
en förstärkning av familjehemsorganisationen. Aktiviteterna syftar också till att sänka kostnaderna då individ- och familjeomsorgen på Gotland är dyr jämfört med andra kommuner
samtidigt som den psykiska ohälsan är relativt hög på ön.
Beroendevården har sedan flera år ett underskott mot budget då kostnaderna för placeringar ökar och för att täcka underskottet äskas 4 mnkr.
För ensamkommande flyktingbarn äskas 10 mnkr då ersättningarna sänks betydligt
från juli 2017samtidigt som regelverket förändras. Förvaltningen arbetar intensivt med att
omstrukturera verksamheten och sänka kostnaderna men befarar trots detta ett stort underskott då ersättningarna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna.

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Arbete med tidig rehabilitering i hemmet ger positiva effekter både för brukare, medarbetare och ekonomi. Det kräver dock en initial personalkostnad för arbets- och fysioterapeuter.
LSS-verksamheten har betydligt bättre förutsättningar ekonomiskt 2017 efter att 7 mnkr
tillfördes samt att personlig assistans i egen regi upphörde. Underskottet 2016 var drygt 16
mnkr och kostnadsminskningen på personlig assistans beräknas till cirka 5 mnkr. Det är
dock fortfarande, trots att verksamheten är billigt jämfört med andra kommuner, en obalans mellan behov och tilldelad budget då verksamheten ökar sakta för varje år. För att få
rimliga ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamheten äskas 4 mnkr.
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Medel för projektering av lokaler behövs. Vid ny- och ombyggnad i fastigheter, oavsett om
de ägs av regionen eller inte, måste det finnas en pott för projekteringskostnader. För
byggnation av ny gruppbostad 2018 äskas 1 mnkr, för nytt äldreboende 2019 och
2022 äskas 2 mnkr per år. Detta äskas som driftkostnad då inriktningen hittills varit att
regionen inte äger denna typ av lokaler.
Socialpsykiatriskt team bedrivs idag tillsammans med hälso- och sjukvården och finansieras genom statliga PRIO-medel. Dessa medel upphör efter 2017 och därför äskas medel
med 1,5 mnkr för att kunna fortsätta bedriva verksamheten, från projekt till ordinarie
verksamhet.
Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en viktig faktor
är bland annat lönenivåerna. Löneökningar behövs generellt för att lyckas bibehålla och
rekrytera personal och inte öka andelen hyrpersonal. Detta är en koncerngemensam fråga
där medel måste tillskjutas centralt ifrån. För särskilt svårrekryterade grupper måste centrala medel tillföras. Enligt en preliminär beräkning rör det sig om 4,2 mnkr.
Socialförvaltningen fick 2016 ta del av generellt statsbidrag för att ge socialtjänsten bättre
förutsättningar, t ex för att anställa fler socialsekreterare. Förvaltningen har under 2016
anställt två socialassistenter för att ge bättre förutsättningar för socialsekreterare så att de
kan jobba mer direkt mot barn och unga. Det är stora problem för förvaltningen med
kompetensförsörjning framåt varför det är mycket viktigt att förvaltningen får ta del av
framtida medel.
4.4. Resursfördelningsmodell äldreomsorgen

Enligt beslut i regionfullmäktige november 2016 ökas nämndens budgetram med 17 962
tkr 2018 och 35 088 tkr 2019. Denna beräkning bygger på demografin våren 2016 och
omräkning kommer att ske under april 2017 varför siffrorna kommer att justeras.
4.5. Äskanden drift sammanfattning
Socialnämnden äskanden drift, tkr

Verksamhet

Barn- och ungdomsvården

IFO

30 000

Beroendevården

IFO

4 000

Ensamkommande flyktingbarn

IFO, BEU

LSS-verksamhet

LSS

4 000

Projektering av lokaler

LSS, äldreomsorg

1 000

Socialpsykiatriskt team med hälso- och sjukvården

IFO

1 500

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Summa

2018

10 000

50 500

Externa avtal prisökning 2 %

Samtliga

7 629

Särskilda bristyrken löneökningar

Samtliga

Prel 4 158

Resursfördelningsmodell

Äldreomsorg

Prel 17 962
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5. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
För investeringar 2018 äskas 8 800 tkr, 2019 6 600 tkr, 2020 6 250 tkr, 2021 5 250 tkr och
för 2022 4 750 tkr.
Vid ny- och ombyggnad i fastigheter, oavsett om de ägs av regionen eller inte, måste det
finnas en pott för projekteringskostnader och för detta äskas medel som driftkostnad då
inriktningen hittills varit att regionen inte äger denna typ av lokaler.
5.1. Byggnad och verksamhetsanpassningar
Investeringsmedel för ombyggnad av korttidsenheten

Korttidsenheten bedrivs i regionens egen lokal på Korpen med 36 korttidsplatser för brukare inom äldreomsorgen. Här finns 26 rum varav tio används som dubbelrum och eventuellt kommer Socialstyrelsen att ställa krav på enkelrum även för korttidsplatser. I en kvalitetstillsyn 2015 påpekas vikten av att kunna dela av dubbelrum men det är svårt praktiskt så
ombyggnad till enkelrum är att föredra. Att bara använda dubbelrum som enkelrum gör att
det blir för få platser samt att det blir höga kostnader för bemanning per plats, så denna
lösning är inte aktuell. Problemet är också att det idag finns växelvårdsplatser på korttidsenheten. Växelvård bör vara i en avskild enhet och inte blandas med korttidsplatser i övrigt
samt med permanenta särskilda boendeplatser. Korttidsenhet för växelvis boende bör vara
en egen enhet och kan inrymmas på ett särskilt boende men vara en egen avdelning.
Ombyggnad för att tillskapa fler toaletter och periodiskt underhåll kommer att ske under
2017. För projektering av ombyggnad till enkelrum och lösning av bristen på avdelning för växelvård begärs medel för projektering med 2 000 tkr 2018.
Reception individ- och familjeomsorgen

För ombyggnad av entrén och reception till individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan
finns investeringsmedel med 2 500 tkr för 2017 (ursprungligen från 2015). Uppdrag att se
på utformning av ny entré och reception är lämnad till teknikförvaltningen, problemet är
att fastigheten är för liten för att rymma receptionens ytor inom befintligt skal. Troligen
kommer investeringen att bli betydligt högre än investeringsbudgeten vilket måste ställas i
relation till risk för personskada. Nuvarande utformning av lokalen innebär en risk för både
brukare och personal och för att undvika allvarliga tillbud och höja säkerheten måste omoch tillbyggnad ske. Del av tilldelade medel behöver användas till projektering då det troligen är fråga om en omfattande om- och tillbyggnad. En bedömning av investerings storlek
utifrån ett antagande om en tillbyggnad på 200 kvadratmeter kan uppgå till 5 000 tkr och
ombyggnad av befintlig lokal 2 500 tkr. Utifrån en grov uppskattning kan detta uppgå till
7 500 tkr. Dock måste en förprojektering ske innan medel kan äskas.

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Boendeförsörjningsplaner

Revidering av plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland 2016-2025 och boendeförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättningar 2016-2025 antogs av socialnämnden 2016-02-10. I dessa planer beskrivs behovet av platser för äldre och funktionsnedsatta. Brist på tillgängliga bostäder och lokaler leder till ökade kostnader. Det ska finnas
bostäder anpassade för socialtjänstens målgrupper som till exempel äldre och funktionsnedsatta. Det är därför viktigt att förvaltningen deltar när nya bostadsområden planeras och
byggs.
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Äldreboenden

Fram till år 2025 kommer 150 nya platser att behövas. De särskilda boendena ägs idag inte
av regionen utan hyrs av privata hyresvärdar (med undantag för äldreboendet i Katthammarsvik), inhyrning sker via teknikförvaltningen. Detta ställer krav på förvaltningen som
hyresgäster och leder ibland till problem vid behov av verksamhetsanpassningar och frågan
om vem som ska betala. Det är inte lämpligt att regionen investerar i annans fastighet men
ibland är det den enklaste och billigaste utvägen. Driften utförs till 24 procent av privata
utförare, resten bedrivs i egen regi.
Vid nybyggnation av särskilt boende ska välfärdsteknologi ingå som en naturlig del. För
befintliga särskilda boenden ska en plan upprättas för införande av välfärdsteknik.
Det finns ett behov av avdelningar med specialinriktning för personer med demens och
svåra beteendestörningar (till exempel möjlighet att enkelt skilja av två rum för att minska
stimuli), med svåra psykiska funktionsnedsättningar eller med svår allergi.
Några boenden uppfyller inte kraven i dagens funktionsprogram och när dessa avtal går ut
de närmaste åren måste förvaltningen ta ställning till om boendena kan byggas om eller om
andra lokaler ska hyras in. Detta avser Åvallegården i Klintehamn, Syrengården i Roma och
Fältgatan i Visby.
Några av boendena har för få platser för att det ska gå runt ekonomiskt varför en ombyggnad eller ett nytt boende bör övervägas, för att skapa fler platser. Detta avser bland annat
Kilåkern i Slite och Tingsbrogården i Bro. För att få en bättre kostnadseffektivitet bör boenden med endast 20 lägenheter utökas med minst 10 lägenheter. Det har visat sig att ett
särskilt boende på 20 platser har svårt att klara kostnader för bemanning dygnet runt samt
det hälsovårds- och sjukvårdsansvar som omfattas. Ett boende på 30 platser har något bättre möjlighet men det kan även då vara svårt att kunna tillhandahålla legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal. Framtida särskilda boenden bör omfatta minst 40 till 50 platser för att
kunna bära sina egna kostnader för bemanning samt hälsovårds- och sjukvårdsansvar dygnet runt.
Bostad med särskild service, SoL

Andelen personer av befolkningen på Gotland som har neuropsykiatriska och andra psykiatriska diagnoser samt upplever psykisk ohälsa är hög (utredning kring Psykisk Hälsa) och
har troligen en koppling till att vi ser en volymökning av insatserna boendestöd och bostad
med särskild service, SoL. Det ökade behovet medför att vi behöver ha tillgång till fler boendeplatser och enligt bostadsförsörjningsplanen rör det i nuläget främst Visby.

5.2. Lokalanpassning och utrustning

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Bostad med särskild service, LSS

Enligt bostadsförsörjningsplanen behöver ett antal grupp och servicebostäder byggas om
till modern standard de kommande åren då flertalet bostäder är byggda under 80-talet. Flertalet av gruppboendena ägs inte av regionen. Förutom dessa så behövs ett nytt LSS gruppboende med sex platser tillskapas.
Övriga verksamhetslokaler inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning behöver renoveras i olika grad. Det görs nu en översyn av och dessa och en investeringspott
på 1 100 tkr per år äskas för upprustning och utrustning av LSS-lokaler.

18 (22)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Socialnämnden strategisk plan och budget
2018-2020

Larm-/tillkallelsesystem på särskilda boenden

Det finns ett akut behov av uppgraderade eller installera nya larm- och tillkallelsesystem på
flera boenden, bland annat Sudergården, Roma äldreboende och Pjäsen. För närvarande
krävs det extra bemanning där larmen inte fungerar som avsett. Ett väl fungerande larm är
ytterst viktigt då det ska garantera säkerhet och trygghet såväl till brukare som för vårdpersonalen. Ett icke fungerande larm innebär inte bara en risk för användarna utan dessutom
olägenheter och höga kostnader i form av bemanning för att säkra tryggheten för brukarna.
Utbyte och/eller uppgradering av larmen påbörjades under 2015 men då det rör sig om
stora investeringar har upphandling skett under 2016 men den är för närvarande överklagad. Investeringsmedel äskas med 2 000 tkr per år under perioden 2018-2020 och
1 000 tkr per år 2021-2022 för tillkallelsesystem.
Investeringsbehov för lokalanpassning och utrustning

Beräknat investeringsbehov för lokalanpassning och utrustning är 4 350 tkr 2018 och 2018,
3 600 tkr 2020 och 3 100 år 2021 och 2022. Detta avser framför allt tillkallelselarm äldreboenden, utbyte av sängar, elcyklar och upprustning och inredning av gruppbostäder.
5.3. IT-investeringar

För IT-investeringar äskas 2 450 tkr 2018, 2 250 tkr 2019, 2 150 tkr 2020-2021 och
1 650 tkr 2022. Detta avser bland annat avser WiFi äldreboenden, införande av digital natttillsyn och uppgradering av verksamhetssystem för att klara nya krav.
WiFi i alla äldreboenden, bostäder för personer med funktionsnedsättning och på mötesplatser för seniorer (2018-2022)

Möjligheterna till teknikstöd för brukare inom olika verksamheter utvecklas ständigt. Det
innebär bättre möjlighet att använda teknik för att bibehålla eller öka personers livskvalitet
genom ökad delaktighet och självständighet. Trådlös internetuppkoppling (WiFi) i olika
lokaler där verksamhet bedrivs är en viktig byggsten i det arbetet. Med hjälp av trådlös
uppkoppling kan brukare själva och med stöd av personal eller andra personer, enskilt eller
i grupp, utföra aktiviteter som stärker individen mentalt och fysiskt.
Ett exempel är inom LSS-insatser där trådlöst nätverk i verksamhetslokalerna är en förutsättning för att kunna använda nya tekniska hjälpmedel. Hjälpmedel som till exempel hjälper brukaren att kommunicera via surfplatta och appar, stödjer brukaren att planera sitt
vecko- eller dagsschema själv eller att förstå hur man behöver klä sig efter dagens väder.
Det finns även stort behov av att utveckla teknik för att kunna ta bort skydds- och begränsningsåtgärder, så positioneringslarm så den enskilde har frihet att gå ut själv utan att
hamna i fara.

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Frågan är om fastighetsägarna eller regionen ska stå för investeringen. I nuläget äskas 150
tkr per år för införandet av trådlös internetuppkoppling inom verksamheterna.
Införandeprojekt för digital nattillsyn

Digital nattillsyn innebär att brukare som efter bedömning har behov av tillsynsbesök på
natten får det via kamera istället för fysiska besök. Har brukaren behov av fysisk hjälp får
de besök av hemtjänst natt. Det är en lösning som ska utgå från brukarens behov. Ökad
livskvalitet, ökad integritet och ökad flexibilitet är ledord. Inledningsvis tecknas avtal om
både hyra av teknisk utrustning och tillsynstjänst, cirka 700 tkr per år. Kostnaden för tillsynstjänsten ska i framtiden jämföras med egen drift. Total projektkostnad beräknas till
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315 tkr och avser till övervägande del arbetstid. I nuläget finns inget behov av investeringsmedel då inriktningen är att utrustningen kommer att hyras.
Digital nattillsyn på särskilda boenden

Verksamheten har uttryckt ett behov av möjlighet till digital nattillsyn på särskilt boende.
Särskilt viktig är frågan vid särskilda boenden för personer med demenssjukdom, där brukare kan reagera med oro och ilska då någon kommer in i bostaden nattetid. Förvaltningen
arbetar vidare med frågan om hur arbetet med välfärdsteknik i särskilt boende ska hanteras.
Uppgradering av verksamhetssystem för att tillämpa IBIC

Införandet av individens behov i centrum, IBIC pågår och detta är ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt. För att tillämpa IBIC krävs uppgraderingar av verksamhetssystem
gällande äldreomsorg (genomfört 2016), funktionsnedsättningar (sker 2017) och hälso- och
sjukvårdsinsatser, HSL (planeras 2018). IBIC-uppgraderingar kostar cirka 100 tkr per uppgradering.
Om förvaltningen väljer att gå över till ett system med utförd, istället för beviljad tid, inom
hemtjänsten krävs ytterligare investeringar i systemstöd. Det är svårt att uppskatta belopp
men för 2019 äskas 500 tkr.
Lifecare inom individ- och familjeomsorgen

Införandet av Lifecare Barn & familj samt Vuxna är en övergång från gamla verksamhetssystemet Procapita till ett nytt verksamhetssystem. Detta innebär en investering i nya moduler på 300 tkr under 2018.
2-faktorsinloggning till verksamhetssystem

Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018 kräver 2-faktorsinloggning till
verksamhetssystemen. Prisbilden för att införa detta är oklar idag men bedömningen är
800 tkr under 2018.
Integrering mellan e-tjänsteplattform och verksamhetssystem enligt Regional digital agenda
(2017-2019)

Enligt Gotlands Regionala digitala agenda delområde e-hälsa, insatsområde 3, ska e-tjänster
utvecklas som förenklar ansökningsprocessen för såväl brukare som handläggare. Utan att
ha en fullständig prisbild klar så äskas 500 tkr 2018 för projektgenomförande och integration gentemot befintligt verksamhetssystem.
För medborgartjänster (e-tjänster) för individ- och familjeomsorgen äskas 96 tkr per år
under 2018 och 2019. Detta innebär att brukarna själva kan ansöka om försörjningsstöd
och följa sina ärenden och en minskad manuell handläggning.
Införande av e-arkiv

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Förvaltningen avvaktar regionens införande av e-arkiv. Vid beslut om införande blir uppskattad investering cirka 1 000 tkr vilket äskas uppdelat på 2019 och 2020.
Nytt verksamhetssystem

I nuläget finns två verksamhetssystem i socialförvaltningen. För att ge möjlighet till bättre
kontroll på verksamheten, en effektivare administration och smidigare integration mot etjänsteplattform enligt ovan bör förvaltningen sträva mot ett gemensamt verksamhetssystem. Äskar därmed för 500 för 2018 och sedan 1 000 tkr per år under 2019-2022 för projektkostnader och för en eventuell upphandling av ett nytt verksamhetssystem.
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Vinnova utvecklingsprojekt

Socialförvaltningen har fått medel från Vinnova för en förstudie som innebär verklighetslabb inom offentlig verksamhet. Arbetet med förstudien pågår på ett äldreboende och beräknas vara klart i april. Beslut tas sedan av nämnden om deltagande i ett genomförandeprojekt där idéer och lösningar testas i verkligheten. Om beslut tas om deltagande krävs
finansiering med hälften av kostnaden vilket kan vara mellan 2 000 till 3 000 tkr.
Pott IT-investeringar

För åren 2021-2022 äskas 1 000 tkr per år då utveckling och förändring framöver kräver
investering i välfärdsteknik. I samtliga boendeformer, korttidsvistelse och daglig verksamhet kommer välfärdsteknik av olika former att behöva utvecklas. Välfärdsteknik ger möjlighet att förbättra för brukare och personal samt för att effektivisera verksamheten. I takt
med att området trygghetsteknik utvecklas är det mer angeläget att hantera larm- och tillkallelsesystem som en del i övergripande trygghetstekniklösningar. Det traditionella tillkallelsesystemet kan då kompletteras med sensorer i sängar, golv, väggar, dörrar och fönster. Sensorerna kan vara kopplade till funktioner som ger ledbelysning vid toabesök nattetid, som
larmar personal vid fall, som begränsar vem som får komma in i lägenheten och som larmar vid brand, inbrott eller kraftiga temperaturväxlingar.
5.4. Investeringsbehov 2018-2022, tkr
vht

grupp

avser

2018
pott

2018
äskas

IFO

bygg

Entré Polhemsgatan

ÄO

bygg

Korttidsplatser Korpen enkelrum
projektering

2 000

Summa byggprojekt

2 000

2019
äskas

2020
äskas

2021
äskas

2022
äskas

beräknas
beräknas

Lokalanpassning och utrustning
ÄO

utrustn

Larm-/tillkallelsesystem boenden:
Sudergården, Syrengården, Iliansgården, Roma, Pjäsen, Kilåkern

ÄO

utrustn

Pott utbyte sängar, elcyklar m m

LSS

utrustn

Pott anpassning lokaler, utrustning

IFO

utrustn

Pott boenden EBU

Alla

utrustn

Pott anpassning, utrustning

5 000

Summa lokalanpassning och övrig
utrustning

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

250

250

500

500

500

500

500

4 350

4 350

4 100

3 100

3 100

1 500

1 100

1 000

1 000

1 000

150

150

150

150

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

IT investeringar
Alla

IT

Välfärdsteknik, e-tjänster, e-arkiv,
anpassning IBIC

Alla

IT

WiFi boenden

150

IFO

IT

Lifecare modul verksamhetssystem

300

Alla

IT

Nytt verksamhetssystem

500

1 000

1 000

1 000

500

2 450

2 250

2 150

2 150

1 650

8 800

6 600

6 250

5 250

4 750

Summa IT
Summa

5 000
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Bilaga 1 Prisökning externa avtal
Antag 2% ökn 2017 och 2018

utfall 2016

antag 2017 ökn 2%

ökn 2% 2018

SoL

174 829

178 325

3 567

LSS

72 199

73 643

1 473

Individ- och familjeomsorg

96 612

98 544

1 971

Flyktingmottagning

28 922

29 500

590

1 426

1 455

29

373 987

381 466

7 629

Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Kostnad per utförare över 2 mnkr
Verksamhet

Uppdragsföretag

Vård och omsorg SoL, entreprenad

169 857

Vård och omsorg enligt SOL

Gotlands Hemtjänster

33 497

Vård och omsorg enligt SOL

Gotlands sjukhem

29 458

Vård och omsorg enligt SOL

Solrosen säbo (Gotl serviceboende)

15 513

Vård och omsorg enligt SOL

Kosmo säbo (Norlandia)

15 475

Vård och omsorg enligt SOL

Attendo Sudergården

14 378

Vård och omsorg enligt SOL

Gotl Vård&Konvalescenthem

10 477

Vård och omsorg enligt SOL

Nygårds Garda

10 180

Vård och omsorg enligt SOL

Gotl serviceboende Hemtjänst Solros

8 790

Vård och omsorg enligt SOL

Lärka Hemtjänst

8 498

Vård och omsorg enligt SOL

Hattstugan säbo

6 965

Vård och omsorg enligt SOL

Primula f.d. Evas Hemtjänst

5 413

Vård och omsorg enligt SOL

UNEA Hemtjänst

4 985

Vård och omsorg enligt SOL

Ava Care Hemtjänst

4 186

Vård och omsorg enligt SOL

Omsorgshuset i Sthlm Hemtjänst

2 042

Insatser enligt LSS, entreprenad

23 610

Insatser enligt LSS

Hajdes

Insatser enligt LSS

Särnmark Assistans AB Totalt

4 205

Insatser enligt LSS

Wisby Assistans AB Totalt

3 895

Insatser enligt LSS

Barnards Assistans AB Totalt

Individ och familjeomsorg, entreprenad

Ärendenr SON 2017/10 Datum 2017-03-22

Inköpt 2016 tkr

13 457

2 053
34 639

Individ och familjeomsorg

Statens instutionsstyrelse SIS

9 799

Individ och familjeomsorg

Brizad

6 425

Individ och familjeomsorg

Villa Lindö Utredning Och Tjänster

5 300

Individ och familjeomsorg

Tg På Gotland

3 925

Individ och familjeomsorg

Suderhälsan Ikanobanken

2 618

Individ och familjeomsorg

Magelungen

2 262

Individ och familjeomsorg

IMIS AB

2 197

Individ och familjeomsorg

GPS Kognition Utredningshem AB

2 113
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6 600

8 800

1.       lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2.       övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3.       IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
4.       investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
5.       ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6.       reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

2 000
2 350

2 000
2 350

Larm-/tillkallelsesystem boenden: Sudergården, Syrengården
Övrig anpassningar och utrustning
6 250

2 000
2 100

1 000

1 000

Lokalanpassningar, utrustning
Lokalanpassningar, utrustning

1 000
150

1 100
150

1 500
150
300
500

Välfärdsteknik, e-tjänster, e-arkiv, anpassning IBIC
WiFi boenden
Lifecare modul verksamhetssystem
Nytt verksamhetssystem

2 000

5 250

1 000
2 100

1 000

1 000
150

4 750

1 000
2 100

500

1 000
150

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar
IT-investeringar

1

Prio
1,2,3

Entré och reception IFO Polhemsgatan
Korttids projektering enkelrum

Projekttext

Lokalinvesteringar beräkning kommer 2017
Lokalinvesteringar

Investeringar

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

0

31 650

0
2 000
0
5 600
750
300
4 000
0
8 000
11 000

Total

0

0

0

0

0

0

ftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader)
2018
2019
2020
2021
2022
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Verksamhet, uppdrag och resurser för 2018-2020

1.1

Fokusområden

Fokusområden är områden som är särskilt viktiga att kraftsamla kring under planperioden.
De aktiviteter som beskrivs nedan faller in under fokusområdena, se även bilaga med
sammanfattande bild. Motsvarande struktur återfinns i verksamhetsplanen.
För 2018-2020 är dessa områden:
 Finansiering av hälso- och sjukvård på Gotland
 Oberoende av hyrpersonal
 Omstrukturering med sammanhållna vårdkedjor inom/utom Gotland
 Distansoberoende vård
 Patientens delaktighet – ses inte som ett eget fokusområde utan lyfts fram ur perspektivet att det
är det som genomsyrar aktiviteterna.
1.1.1

Förutsättningar på lång sikt

I november 2016 blev det klart att majoritet i riksdagen inte längre fanns för det förslag till
ny regionindelning som indelningskommittén lagt fram. Däremot kvarstår frågan kring den
långsiktiga finansieringen av hälso- och sjukvården på Gotland. Beroende på utfallet av
diskussioner med exempelvis sjukvårdsministern under 2017 kommer arbetet med att säkra
en långsiktig finansiering att pågå även under perioden 2018-2020. Under planperioden
behöver även frågan om en fördjupad samverkan med Stockholms Läns Landsting
tydligare adresseras. Stockholm- Gotland bildar en gemensam sjukvårdsregion där
samverkansnämnden är ett gemensamt politiskt forum där representanter från hälso- och
sjukvårdsnämnden, utsedda av regionfullmäktige ingår.
Frågan om den långsiktiga finansieringen av hälso- och sjukvården är en regional fråga och
drivs inte av hälso- och sjukvårdsnämnden utan av regionstyrelsen.
Under planperioden ska: förvaltningen bidra till det regionala arbetet gällande den långsiktiga
finansieringen av hälso- och sjukvården och samverkan med Stockholms Läns Landsting
fördjupas.
1.1.2

Framtida volymökningar inom vården

Volymökningar inom hälso- och sjukvården sker i hela landet och kan på goda grunder
antas fortsätta. Detta beror främst på att andelen äldre ökar och på förbättrad överlevnad
vid kronisk sjukdom. Nya behandlingar och läkemedel gör att tillstånd som längre tillbaka
var allvarliga, ibland med dödlig åtgång, idag kan behandlas och i viss mån botas. Nya
läkemedel för hepatit C brukar nämnas som exempel. Ur kvalitetsperspektiv är detta
positivt, en annan sida som inte alltid diskuteras i samma kontext är att bättre överlevnad i
många fall ger ökade kostnader som t ex för läkemedel, men också i termer av att bättre
överlevnad ger ökad vårdkonsumtion. En tendens till medborgares ökade förväntningar på
vården bidrar också.
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Den generella volymökningen möts dock till viss del även av volymminskning inom vissa
områden exempelvis har förekomsten av osteoporosfrakturer i höftregionen tidigare ökat
nationellt, men på senare år har ökningstakten avtagit. Detta tycks bero på en relativ
minskning i frakturincidensen, till vilken osteoporosbehandling kan ha bidragit.
För hälso- och sjukvården är det av största vikt att ha en aktiv bevakning av de förändrade
behoven. Prognosen för utvecklingen av cancerprevalensen pekar på en ökning med 100
procent fram till år 2030, beroende på främst åldrande befolkning och ökad överlevnad.
Även andra sjukdomsgrupper förväntas öka detta gäller särskilt sjukdomar som är vanligare
förekommande i högre åldrar, t ex demens. Att möta förväntade volymförändringar
(vanligen ökningar) är en stor utmaning för vården generellt.
Hälso- och sjukvårdens strategier för att hantera detta är:
• satsningar på hälsofrämjande åtgärder
• standardiserade vårdprocesser
• arbetssätt som skapar trygghet för patienterna och minskar behovet av vård
• ökad patientdelaktighet

Under planperioden ska: Aktiviteter inom de olika strategierna genomföras, arbetet beskrivs i
stycken nedan.
1.1.3

Vård tillgänglig på hela Gotland

För att hela Gotland ska utvecklas på ett positivt sätt krävs att medborgarna har tillgång till
samhällets service trots geografiska avstånd. Hälso- och sjukvården behöver finnas
tillgänglig när man behöver den, både vid akuta situationer och vid planerade besök.
Tillgänglighet kan beskrivas ur flera olika perspektiv, som exempel kan nämnas fortsatt
utvecklande av inrättade Trygghetspunkter. Ett annat perspektiv som kommer att vara
betydelsefullt för att möta behoven för dem som bor och vistas på Gotland är ökad
förekomst av distansoberoende vård. En framgångsfaktor i arbetet är kännedom om hur
vården bör utformas för olika grupper och förmåga att bemöta olika grupper med olika
lösningar.
Tillgänglighet gäller också tidsmässigt i form av exempelvis möjlighet att nå sin vårdcentral
när man behöver det eller inom vilken tid man som patient kan erbjudas ett besök eller
behandling. Gotlänningarna har idag nationellt sett en god tillgänglighet till vård.
Under planperioden ska: den goda tillgängligheten till telefon, besök och behandling
bibehållas. Antalet digitala tjänster som erbjuds ska öka. Detta gäller såväl vård inom
Gotland som vård som idag remitteras till fastlandet.

1.1.4

Systematiskt förbättringsarbete ökar patientsäkerheten

Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. Genom att vidta åtgärder som ökar
patientsäkerheten minska risken för skador i samband med vård. En grundläggande metod
för att öka patientsäkerheten är att analysera felhändelser och vidta åtgärder som minskar
eller undanröjer risk för liknande händelser. Ett annat tillvägagångssätt är att studera en
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organisations tålighet eller tänjbarhet ("resilience") i komplicerade lägen och att lära sig av
de goda exemplen. Varför fungerar den här processen väl? Hur kommer det sig att den här
arbetsplatsen är säker? Forskning kring detta arbetssätt pågår för att finna metoder som kan
tillämpas i hälso- och sjukvård. Utvecklingen inom området behöver följas.
Patienter och närstående ska enkelt kunna lämna sina synpunkter, direkt till vården. Dessa
synpunkter ska tas om hand snabbt och effektivt. Återkoppling om vilka riskförebyggande
åtgärder som vidtagits blir ”kvitto” på att det lönar sig att påtala brister.
Under planperioden ska: processen för patienters och anhörigas klagomål och synpunkter
tydliggöras, med information om vart man vänder sig och hur man går till väga.
Omhändertagandet av synpunkter ska förbättras, med en målbild som kan följas upp
avseende att analys och återkoppling till berörda parter sker i rimlig tid, samt hur analys av
klagomål och synpunkter sker på aggregerad nivå.
1.1.5

Aktiviteter för att förbättra en jämlik hälsa

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår
från alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera.
God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan omotiverade skillnader.
Jämställdhetsarbetet ska integreras i alla verksamheters ordinarie processer och styrande
dokument. Trots en i huvudsak positiv utveckling och ett aktivt arbete inom ett stort antal
områden kvarstår eller ökar vissa hälsoskillnader, exempelvis mellan olika socioekonomiska
grupper. För att uppnå en mer jämlik vård behöver förbättringar inom hela organisationen
ske. Viktigt är att prioriteringar sker i ledning och styrning samt ett fortsatt arbete med att
identifiera omotiverade skillnader i vården, inklusive en utvecklad och förändrad
uppföljning.
Under planperioden ska: insatser genomföras utifrån ”Handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor” med fokus på att utveckla en sammanhållen vård och omsorg samt en god
vård vid demenssjukdomar. Insatser genomföras utifrån regiongemensam handlingsplan
för psykisk hälsa och utbildningsinsatser genomföras inom områdena normer, etnicitet och
HBTQ.
1.1.6

Insatser riktade till utsatta grupper

En ny nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtryck har tagits fram.
För Hälso- och sjukvårdens ansvarsområde pekar strategin särskilt ut ansvaret för upptäckt
av utsatthet för våld. Den nationella strategin har valt att tydligt lyfta fram gruppen flickor
och unga kvinnor, då det i olika undersökningar visats sig att unga är betydligt mer utsatta
än vuxna. Andra områden där kunskap behöver öka är våld och sexuellt utnyttjande inom
områdena HBTQ, funktionsnedsatta och olika grupper av nyanlända. Alla som i sitt arbete
möter våldsutsatta och/eller deras barn eller förövare måste se vilken viktig roll de har för
att upptäcka och förebygga våld samt ge stöd och hjälp till de drabbade.
Preventiva insatser för att förhindra våld är ett samhällsuppdrag, hälso- och sjukvården
bidrar genom sina preventiva insatser via BVC, MVC och ungdomsmottagning. Inom
hälso- och sjukvården har ungdomsmottagningen en viktig roll i den uppsökande
verksamheten genom att finnas på de arenor ungdomar befinner sig.

6

Region Gotland

Strategisk plan 2018-2020

Tillgången till behandlingsinsatser för våldsutsatta som behöver långvarigt stöd begränsas
av resurser och rekryteringssvårigheter i allmänhet inom såväl primärvården som psykiatrin.
Inom förvaltningen har medarbetare genomgått V.I.P-programmet som utgörs av en
strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära
relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsnedsättningar.
Genom anslutning till en IT – plattform har förvaltningen skapat förutsättning för
kompetenshöjning, tillgänglig för alla inom ämnesområdena våld i nära relationer, barn
som far illa, våld mot funktionsnedsatta, normer och etnicitet samt inom HBTQ- området.
Under planperioden ska: utbildningsinsatser riktas till kvinnor med lindrig utvecklingsstörning.
Planen är att i nästa steg utbilda kvinnor och män med autismspektrumdiagnos samt att i
dessa frågor öka samverkan med instruktörer inom Socialförvaltningen.
En plan tas fram i samverkan med chefer för vilka målgrupper av medarbetare som ska
genomföra utbildning under planperioden inom de olika ämnesområdena som är
tillgängliga i förvaltningens IT-plattform.
1.1.7

Kommunikationsstrategi

Hälso- och sjukvården har som mål att utveckla en förbättrad kommunikationsstrategi,
riktad till såväl patienter, medarbetare och medborgare.
Strategin består av olika delar; dels deltagande i nationell utveckling exempelvis
rikstäckande informationskampanjer, dels lokala aktiviteter. En del i detta är att påverka hur
hälso- och sjukvården uppfattas, lyfta fram goda resultat och exempel. Det kan även handla
om insatser för att öka kännedom exempelvis om möjlighet att boka tider till vårdcentral
via webben. Hälso- och sjukvården har också ett ansvar att bidra med samhällsinformation
via externa media. Att via extern media mer aktivt och strukturerat informera och upplysa
om sådant som hälso- och sjukvården har viktig information om, är en annan del som den
kommande kommunikationsstrategin ska innehålla.
För dessa aktiviteter kan också digitala skärmar som finns i många väntrum, entréer mm
användas på ett mer målmedvetet sätt. För detta krävs en tydlighet i ansvarsfördelning.
Vidare ska det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kommunikationen fortsätta
för att öka delaktigheten inom förvaltningens olika verksamheter.
Under planperioden ska: En kommunikationsstrategi tas fram för att på ett bättre sätt nå såväl
patienter, närstående och medarbetare.
1.1.8

Metoder för att öka patientdelaktigheten

Patienter ska göras mer delaktiga i sin hälso- och sjukvård. Detta är ett långsiktigt arbete.
Att öka patienternas delaktighet i vården ökar effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet.
Flertalet studier visar på stora vinster med en personcentrerad vård för patienten och för
vården. Med personcentrerad vård kan samhällets resurser användas mer effektivt,
eftersom det visat sig att vårdtidens längd på sjukhus blir kortare, patienter känner sig
tryggare och medicinska komplikationer minskar.
För att utveckla mot en mer personcentrerad vård genomför idag verksamhetsområdet
psykiatri ett utbildningsprogram i regi av GPCC(Centrum för personcentrerad vård). Målet
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är att etablera ett hållbart personcentrerat förhållningssätt som genomsyrar hela
verksamhetsprocessen
Under planperiod ska: utvecklingsinsatser genomföras för att öka kunskap om och använda
metoder för patientdelaktighet, samt för att skapa mötesforum mellan patient/närstående
och berörda vårdnivåer.
Förvaltningen avser att ta del av pågående utvecklingsarbete inom verksamhetsområde
psykiatri för fortsatt spridning av kunskaper och erfarenheter inom hela förvaltningen.
1.1.9

Utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Utöver vårdens traditionella roll att behandla sjukdom och skada, har hälsofrämjande
hälso- och sjukvård en vidare roll i förebyggande av sjukdom och skada samt främjande av
hälsa. Det hälsofrämjande arbetet är därför ett fortsatt prioriterat område, inte minst för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Alkoholprevention samt levnadsvanornas
betydelse för psykisk hälsa är två områden som sedan tidigare är identifierade som
strategiskt viktiga och bedöms även fortsättningsvis kräva särskilt fokus.
Jämlik hälsa är ett område som behöver uppmärksammas ytterligare. I landet pågår olika
projekt och studier för att på ett tydligare ge stöd till utsatta grupper för att få till stånd en
förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård
behöver ständigt utvecklas.
Socialstyrelsen kommer att presentera reviderade riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder. Dessa riktlinjer ska implementeras i verksamheterna.
En grupp som identifieras med särskilda behov av insatser är de unga ensamkommande
barnen, främst pojkar, som i asylprocessen och även därefter mår psykiskt dåligt och är
suicidbenägna. Dock viktigt att understryka att det är individuella behov som behöver
uppmärksammas.
Under planperioden ska: reviderade riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
implementeras. Resurser identifieras för att kunna utveckla andra satsningar på
sjukdomsförebyggande åtgärder än idag. Utredning ska göras och beslut fattas om eventuell
utveckling till mer generella eller riktade hälsokontroller ska införas i verksamheten.
1.1.10 Förebyggande arbete inom folktandvården

För att bibehålla en god hälsa är tandstatus en mycket viktig faktor. Folktandvården i
Sverige erbjuder sedan många år patienter att teckna ”Frisktandvårdsavtal”. Frisktandvård
är regelbunden tandvård under tre år till fast pris som är reglerat i ett avtal mellan patient
och vårdgivare. Uppföljning visar att patienter med frisktandvårdsavtal har bättre tandhälsa
än jämförbara kontrollgrupper. Variationen i landet är stor avseende andelen
frisktandvårdsabonnemang. FTV Gotland ligger bland de med lägst andel avtal.
Munhälsobedömningar och tandvård för sköra äldre är ett område som har stor betydelse
för möjligheten att äta och få i sig tillräckligt med näringsämnen och energi. Detta är ett
viktigt område för såväl folktandvården som sjukvården att följa upp och utveckla.
Under planperioden ska: arbetet med att erbjuda och teckna frisktandvårdsavtal intensifieras
och målvärden för de olika åren tas fram och följas upp. Sköra äldres tandhälsa ska ges
extra uppmärksamhet.
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1.1.11 Standardiserade vårdprocesser

För att vården ska bli jämlik, effektiv och patientsäker är en tydlig framgångsfaktor att
vårdprocesserna är standardiserade. Detta innebär att vården behöver utgå från bästa
tillgängliga kunskap som bland annat återfinns i Nationella och Regionala vårdprogram. En
standardiserad vårdprocess innebär att vilka åtgärder som skall göras, hur de skall göras och
i vilken ordningsföljd är definierade. Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården kan
ses som ett exempel på standardiserade vårdprocesser.
För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete nationellt kring sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning som kan ses som en del i utvecklandet av standardiserade
vårdprocesser. Aktivt deltagande i det arbetet kommer att vara nödvändigt.
Under planperioden ska: förvaltningen delta i arbetet med utveckling av kunskapsstyrning på
såväl nationell som på lokal nivå. Ytterligare standardiserade vårdförlopp i cancervården
införas i enlighet med nationell överenskommelse. Andra vårdprocesser med behov av
standardisering ska identifieras och implementeras via den nationella kunskapsstyrningen.
1.1.12 Rätt läkemedelsanvändning

Den nationella läkemedelsstrategins tre långsiktiga framtidsmål är:
1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning
2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
3. Samhällsekonomiskt/miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning
Hälso- och sjukvårdens ledningssystem för styrning och uppföljning skall fortsätta att
implementeras och utvecklas inom läkemedelsområdet. Ett utökat samarbete med
läkemedelsenheten i Stockholms läns landsting har sedan tidigare inletts och kommer att
fortsätta att utvecklas vilket ger kompetensstöd samt bättre möjligheter att ingå i
gemensamma upphandlingar och förbättrade avtal.
Förbättrad uppföljning och utveckling av system för egenkontroll av läkemedelshantering
sker för att öka patientsäkerheten.
Implementering av läkemedelsgenomgångar med fokus på äldres läkemedelsbehandling
kommer att fortsätta och utvecklas.
Nya och kostsamma läkemedel introduceras i allt högre takt. Detta gäller framförallt inom
cancervården med även inom andra områden som t.ex. så kallade särläkemedel. En
nationell process har införts för att bistå landstingen/regionerna med rekommendationer
om ett nytt läkemedel skall införas, hur det skall införas eller inte alls. De nationella
rekommendationerna baseras på en kombination av en sjukdoms svårighetsgrad,
läkemedlets effekt och dess kostnadseffektivitet.
En regional införandeprocess för införandet av nya kostsamma läkemedel har införts och
som ska utvecklas ytterligare med en förbättrad och säkrare process inklusive uppföljning.
Under planperioden ska: kostnadsmedvetenheten hos läkemedelsförskrivare ökas.
Följsamheten till läkemedelskommitténs rekommendationer inom del områden förbättras.
Utifrån nya regionala rekommendationer blodförtunnande behandling med Waran
successivt ersättas med nya läkemedel, vilket kommer att leda till minskat behov av
provtagningar och därmed underlätta för patienterna.
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Aktiviteter identifieras för att skapa ekonomiskt utrymme för att möta alltmer ökande
läkemedelskostnader. Arbetet med att sänka antibiotikaförskrivningen på Gotland
intensifieras så att det nationella målvärdet nås.
Om förslaget om Nationella Läkemedelslista går igenom kommer den att införas 2018. Det
kommer att innebära omfattande utvecklings-, utbildnings- och implementeringsarbete.
I den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har en ny handlingsplan för 2017 beslutats . En
ny aktivitet är att starta ”En pilot för att stödja implementering av ett nationellt register för
uppföljning av cancerläkemedel”. Det kommer att kräva utvecklingsinsatser.
1.1.13 Medicinsk kvalitet

Inom ramen för beslutat ledningssystem kommer hälso- och sjukvården att arbeta för att
fortsätta att utveckla en systematiserad egenkontroll på alla nivåer för att följa upp och
analysera egna medicinska kvalitetsresultat baserad på data i nationella kvalitetsregister.
Analys av kvalitetsresultat inklusive identifierade förbättringsområden följs upp årsvis
genom årliga dialogmötena inom ramen för sk ”ledningens genomgång” med samtliga
verksamheter . I samband med detta beslutas vilka förbättringsområden som skall
prioriteras samt vilka prioriterade förbättringsinsatser som skall genomföras och på vilka
nivåer.
Ett nytt samverkansavtal med SLL inom området kunskapsstyrning kommer att medföra
möjligheter till ett utökat och systematiserat samarbete inom flera områden som tex
läkemedel, tillgång till medicinsk expertkunskap (SMR), metodråd, omvårdad, psykiatri
samt stöd i samband med kvalitetsförbättringsprojekt.
Under planperioden ska: årligen ett antal kvalitetsregister väljas ut för ett intensifierat arbete
för uppföljning utifrån mål och mått och ett intensifierat arbete inledas hur resultat i
kvalitetsregister kan implementeras i systematisk verksamhetsutveckling.
1.1.14 Samarbete inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland

Inom de närmaste åren finns ett tydligt behov av utökat samarbete inom sjukvårdsregionen
Stockholm-Gotland såväl som med andra sjuvårdshuvudmän.
Hälso- och sjukvården på Gotland samarbetar redan med vårdgivare inom Stockholms läns
landsting. Från och med 1 januari 2017 finns ett förnyat avtal med Karolinska
Universitetssjukhuset. Samarbetet avser vård, konsultstöd och utbildning mm. I takt med
att vårdkartan inom Stockholm förändras i ”framtidens hälso- och sjukvård” kommer
hälso- och sjukvården på Gotland att ha behov av att utveckla samarbeten med fler
vårdgivare.
Ett annat tydligt exempel på samarbetsområden är inom cancervården. Det nationella
arbetet kring standardiserade vårdförlopp pågår. Under de kommande åren förväntas
antalet diagnoser som omfattas av arbetssättet successivt att ökas. Detta kommer att kräva
utvecklingsarbete såväl inom den egna verksamheten som inom en, eller flera
sjukvårdsregioner.
Nationell nivåstrukturering innebär också behov av utarbetande av vårdprocesser med
andra sjukvårdsregioner.
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I november 2015 lämnades ett betänkande där utredarna tydligt förordar en ökad
centralisering för en bättre kvalitet. I betänkandet poängteras att förutsättningarna för att
kunna utföra akutuppdraget i hög grad kommer att påverkas av förslagen. För Gotlands
befolkning är det särskilt viktigt att hänsyn tas till den tekniska utveckling, som innebär
alltfler möjligheter som också ofta är komplexa, och utvecklar samarbeten mellan olika
vårdgivare. Detta i syfte att garantera både centralisering av de behandlingar/åtgärder som
kräver specialiserad utrustning och decentralisering av de delprocesser där gemensamma
nationella eller regionala vårdprogram kan garantera kvalitet med bibehållen närhet till
vården, dvs. utan centralisering. Fortsatt hantering utifrån utredarnas förslag är ännu inte
klarlagd.
Under planperioden ska: förvaltningen utveckla samarbetsformer med andra vårdgivare inom
Stockholms läns landsting och andra huvudmän.
1.1.15 Samarbete med Uppsala universitet/yrkeshögskolor inom utbildning

Inom utbildning finns redan idag flera samverkansformer med Uppsala Universitet, främst
via verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskestudenter och studenter från läkarlinjen.
Detta kommer att öka under ett antal år framöver och sannolikt kommer fler utbildningar
att bli aktuella. Även aktiviteter med utgångspunkt från forskning och utveckling kommer
att utvecklas. Ett fortsatt samarbete kommer att ske med inriktning på
specialistutbildningar och utveckling av distanslärande samt med Yrkeshögskolor med
pågående utbildningsinsatserna te x medicinska sekreterare och tandsköterskeutbildningen.
Under planperioden ska: förvaltningen vidareutveckla samarbetet med Uppsala universitet och
Yrkeshögskolan inom relevanta områden.
1.1.16 Samverkan inom Region Gotland

Regionens samlade ansvar för både hälso- och sjukvård och socialtjänst skapar unika
möjligheter jämfört med andra landsting. Genom Regional samverkans- och stödstrukturer
(RSSS) skapas förutsättningar för en samordnad och effektiv kunskapsstyrning genom att
prioritera utvecklingsområden, samordna processer och lösa gränsöverskridande uppgifter
för de som behöver insatser i samverkan.
Denna möjlighet har utvecklats bland annat inom flera delar inom Struktur 2015. Exempel
på detta finns inom äldrevården, beroendevården och den förebyggande vården/insatserna
till barn och unga (BarnSam). Gemensamt med Socialförvaltningen har strukturer för
samordnad ledning och styrning (SLS), överenskommelsegrupp och ärendegrupp bildats.
Inom ramen för Regional Samverkan och Stödstrukturer (RSSS) finns idag BarnSam och
nyinrättat VuxenSam för samverkansfrågor för vuxna.
Under planperioden ska: förvaltningen utveckla nya samverkansstrukturer och arbetssätt
tillsammans med ”Regional Samverkan och Stödstrukturer” för att de gemensamma
resurserna ska användas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Hälso- och sjukvården deltar i flertalet andra samarbetsformer inom regionen såsom
Barnahus och Finsam samt i olika strategiska nätverk inom regionen.
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1.1.17 Omhändertagande av äldres sjukvårdsbehov

Omhändertagandet av gruppen ” mest sjuka äldre” är en av nyckelfrågorna för hälso- och
sjukvården. En ökande äldre befolkning kommer att ha ett ökat behov av
omhändertagande både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att möta behovet
krävs ett annat arbetssätt än idag och gränsöverskridande processer.
De statliga satsningarna ”Bättre liv för sjuka äldre” och ”Bättre flöde i vården” är avslutade,
men arbetet fortsätter genom en struktur som möjliggör att de samarbetsfora som formats
under tiden som satsningen pågått används i ordinarie arbete. Tidigare handlingsplan för
gemensamma äldrefrågor inom Region Gotland är reviderad och beslutad. Tidigare
fokusområden som inte återfinns i aktuell handlingsplan (preventivt arbetssätt, god
läkemedelsbehandling för äldre och god vård i livets slutskede) kommer att följas upp inom
respektive förvaltning.
Under planperioden ska: förvaltningen gemensamt med socialförvaltningen kontinuerligt följa
de prioriterade insatserna som har fokus på sammanhållen vård och omsorg och god vård
vid demenssjukdomar. Uppföljning kommer också att ske inom områdena preventivt
arbetssätt, god läkemedelsbehandling för äldre och god vård i livets slutskede.
1.1.18 Trygghet för barn och ungdomar under sjukhusvistelse

Alltmer forskning talar om fördelarna av föräldranärvaro. Det gäller inte bara den viktiga
känslomässiga/psykologiska anknytningen utan man har också visat förkortade vårdtider,
bättre utveckling av hjärnan och mindre behov av medicinska åtgärder hos för tidigt födda
barn som vårdas tillsammans med sina föräldrar. Alla barn och ungdomar behöver få
möjligheten att ha sina föräldrar hos sig under sjukhusvården.
De sjuka nyfödda barnen, såväl fullgångna som prematura, har idag inte den möjligheten.
I och med att den psykiatriska vården flyttar in i nya lokaler kommer barn att kunna vårdas
inom psykiatrin men avskilt från vuxna patienter och med barnens behov i fokus.
Psykiatrins ombyggnation är ett gott exempel på ambitionen att öka tryggheten för barn
under sjukhusvistelse.
Under planperioden ska: möjligheten för alla barn att ha sina föräldrar hos sig under
sjukhusvård fortsatt hållas aktuell.
1.1.19 Forstsatt gott omhändertagande av vårdbehov kopplat till flyktingmottagande

Gotland skall enligt anvisningslagen fortsätta att ta emot nyanlända och kvotflyktingar, i
vilken omfattning är dock oklart. Hälso- och sjukvården behöver säkra att den kunskap
som arbetats fram tillvaratas. I regionens integrationsnätverk samt i Gotland
integrationsråd finns en gemensam syn som innebär att ett kontinuerligt inflöde i rimlig
omfattning innebär en fördel.
Utöver arbetet med att ta emot nya flyktingar behöver hälso- och sjukvården planera för att
kunna tillgodose vårdbehovet för de flyktingar som redan finns på ön och som får beslut
om avslag eller uppehållstillstånd. Erfarenheter från andra landsting visar exempelvis att en
del barn och unga sannolikt kommer att ha ett större behov av tandvårdsinsatser än barn
som är uppväxta i Sverige. Behov av insatser inom den psykiatriska vården kan också
komma att öka. Detta kommer att fodra särskild kompetens som idag inte finns inom
verksamheten.
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Under planperioden ska: vårdbehovet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och
avslagsbeslut tillgodoses på ett bra sätt och kunskapen kring mottagandet av flyktingar
bibehållas.
1.1.20 Socialpsykiatriskt team

Det socialpsykiatriska teamet har nu varit i gång under 3 år i projektform. Projektet har
under den här tiden finansierats mellan HSF och SOF med PRIO-medel. BUP och IFO
har medfinansierat teamet med varsin tjänst. Teamet startade med syfte att minska antalet
placeringar av barn och ungdomar. Kan placering undvikas är mycket vunnet ur flera
aspekter. Under 2016 tog teamet emot cirka 30 barn/ ungdomar och deras familjer. Av
dessa gick 5 till placering, vilket är ett mycket gott resultat bland flera andra; teamet
utvärderar kontinuerligt sin verksamhet.
Såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten arbetar nu för en övergång av det
socialpsykiatriska teamet från projekt till en del i den integrerade verksamheten mellan
psykiatri och socialtjänst i gemensamma behandlingsmodeller.
Det socialpsykiatriska teamet är i dagsläget organiserat under hälso- och sjukvårdens
organisation. Kostnaden för det socialpsykiatriska teamet är ca 2,5 miljoner varav 1,2
miljoner finansieras från Socialnämnden, 0,5 miljon finansieras av hälso- och
sjukvårdsnämnden och ca 0,8 miljoner finansieras idag av statliga projektmedel. De
ekonomiska vinsterna av teamet tillfaller främst socialtjänsten i form av minskade
placeringar av barn och unga jämfört om teamet inte hade funnits.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att 2,0 miljon tillskjuts nämnden för att
permanenta det socialpsykiatriska teamets verksamhet.
Under planperioden ska: Mål och aktiviteter för det socialpsykiatriska teamets verksamhet
kommer att tas fram om beslut tas om fortsatt verksamhet.
1.1.21 Sammanhållen missbruksvård

Sjukvården och IFO inom Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett förslag på en
integrerad beroendevård där sjukvården och beroendevården inom socialförvaltningen
tillsammans utvecklar en effektiv och sammanhållen vårdprocess för missbruksvården,
liknande Mini Maria för unga. I patientgruppen finns ett flertal mångbesökare.
Bedömningen är att en sammanhållen vårdprocess, i en sammanhållen enhet, kan ge en
mer kvalificerad vård med samordningsvinster för såväl patient, organisation och ekonomi
som följd. I enheten kan med fördel även lågtröskelverksamheter förläggas, exempelvis
sprututbytet i ett nära samarbete med infektionsverksamheten inom sjukvården som
ansvarar för den medicinska delen. Inom ramen för verksamheten är bedömningen också
att läkemedelsassisterad behandling LARO (med nya föreskrifter där även smärtpatienter
införlivas) skulle kunna rymmas.
Under planperioden ska: Vilka aktiviteter som ska vidtas under planperioden beror på vad
uppdraget som verksamheten har att utreda kommer fram till och som kan åstadkommas
inom befintliga budgetramar.
1.1.22 Utveckling av e-tjänster i regional och nationell samverkan

Digitalisering bör kopplas till innovation. Genom att först förändra arbetssätt och därefter
stödja de nya processerna med IT kan vården effektiviseras. Med e-tjänster kan patienter ta
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större eget ansvar för sin hälsa och vårdens resurser kan inriktas mot dem som bäst
behöver. Utveckling av arbetssätt i verksamheten för att kunna möta invånarnas behov är
en nödvändighet när e-tjänster införs.
I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som
berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. I januari 2017 träffade
parterna en överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen. Visionen
utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter i syfte att:
•

Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd

•

Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet

Lokala satsningar på infrastruktur ska utformas tillsammans med regionens övriga
nämnder. Gotlands lösningar måste kunna kommunicera med de system som finns i
landets övriga landsting. Att Gotland är ansluten som 3:e part (via SLL EK till Hälso- och
sjukvårdens adressregister HSA) är olämpligt, därför att det försvårar inkludering av öns
privata vårdgivare i e-hälsotjänster.
Utvecklingen av e-tjänster är både kostsam och teknisk komplicerad. Samverkan mellan
kommuner, landsting och regioner är nödvändig. Digitalisering och införande av e-tjänster
medför system som måste hanteras över tid med systemförvaltning. Ärenden till invånare
måste även fortsättningsvis hanteras av personal men de nya arbetssätten innebär
effektivisering och bidrar till ökad patientsäkerhet.
Under planperioden kommer journalsystemet TakeCare att vara i behov av utbyte. Idag
använder hälso- och sjukvården på Gotland samma journalsystem som inom SLL och är
helt beroende av att Stockholm såväl driftar som utvecklar systemet. I nuläget är ett
beslutsunderlag under framtagande inom SLL i avsikt att införskaffa ett nytt
vårdinformatiksystem. Tidplanen för SLL är att ett beslutsunderlag ska vara framtaget
innan sommaren 2017, som är tänkt att leda till beslut och igångsättande av upphandling
efter sommaren. En trolig tidplan är att nytt vårdinformationssystem ska implementeras i
Stockholm 2019-2020.
Detta betyder att även Gotland kommer att vara i behov av nytt system. Utredning av detta
pågår och kontakter är tagna med SLL för att utreda vilka konsekvenser, såväl
verksamhetsmässiga som kostnadsmässiga, detta kommer att leda till för Gotland.
Stockholms läns landsting har i nuläget avsatt 2 miljarder för köp och implementering för
”framtidens vårdinformationsmiljö” och räknar med en förvaltningskostnad på 400-500
miljoner per år.
Hälso- och sjukvården har ingen möjlighet att i nuläget presentera ett belopp för vad det
nya systemet kommer att innebära vare sig för investeringskostnader eller för
driftkostnader framöver.

Under planperioden ska: E-arkiv upprättas. Sedan elektroniska journaler började användas
inom olika delar av hälso- och sjukvården har ett antal system både införts och tagits ur
drift. Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver lösa digital arkivering för flera system under
14

Region Gotland

Strategisk plan 2018-2020

perioden. Att katalogisera data i befintliga digitala journalsystem för överföring till
mellanlagring och därefter e-arkiv kommer att ta stora resurser i anspråk under lång tid och
detta kräver särskild kompetens. Beräknad kostnad är c:a 1,5 miljoner kronor per befintligt
system. Framtida digitala system måste vara förberedda för e-arkivering innan de tas i bruk,
så att e-gallring blir en del av systemens förvaltning.
Journalsystemet TakeCare ersättas av ett mer modernt vårdinformationssystem som
motsvarar dagens krav på interoperabilitet.
Utveckling av e-tjänster göras i linje med den nationella visionen för e-hälsa och de
handlingsplaner som tas fram i samverkan inom ramen för Inera/SKL
1.1.23 Primärvård – basen i sjukvården

Primärvården har ett brett uppdrag, utvecklingen går dessutom mot ett tydligare och utökat
ansvar. Nationellt talas om en strukturell omställning, ett ”paradigmskifte” jfr nationella
utredningen ”Effektiv vård” (SOU2016:2). Primärvården är den aktör som förväntas ha
helhetsperspektivet om patienten, identifiera och hantera sjukdomstillstånd tillfälliga såväl
som kroniska och förebygga ohälsa. Primärvården ska vara den naturliga första kontakten
vid sjukdom eller oro för ohälsa. I många vårdförlopp är primärvården medborgarnas
första liksom avslutande instans. Kraven på tillgänglighet till besök, kontakt per telefon och
tjänster via 1177 är höga och förväntas öka. Primärvården har också en central roll i
trygghetsskapandet för patienterna.
Under planperioden ska: aktiviteter för att stärka primärvården fortsätta. I de fall det är
lämpligt ska vården i ökad omfattning utföras närmare patienten exempelvis genom att
vård som idag ges på sjukhuset istället ska kunna erbjudas i primärvården.
1.1.24 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Under planperioden föreslås en ny lag införas, ”Lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård”. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en
socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver
insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den
landstingsfinansierade öppna vården. Ansvaret för planering av patientens fortsatta vård
och omsorg flyttas från sluten specialistvård till öppenvård.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1
januari 2019 avseende patienter i den slutna psykiatriska vården.
Under planperioden ska: strukturer upprättas för att kunna omhänderta det förändrade
uppdraget.
1.1.25 Kompetensförsörjning – oberoende av inhyrd personal

En viktig och strategisk fråga för hälso- och sjukvården är kompetensförsörjningen. Sedan
flera år tillbaka är detta arbete centralt. Det handlar både om att rekrytera och behålla
personal.
Under de kommande åren måste intensiteten i rekryteringsarbetet öka ytterligare eftersom
vi konstaterar att allt fler grupper är och kommer att vara svårrekryterade samt för att
minska beroendet av hyrföretag.
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Nationellt har en strategi för ”Oberoende av inhyrd personal” tagits. Projektets syfte är att
ta fram förslag på åtgärder för att uppnå oberoende av all inhyrd personal senast 2019-0101. Samtliga landsting och regioner förväntas ställa sig bakom strategin.
Kompetensförsörjningen är beroende av en god arbetsmiljö samt ett hållbart arbetsliv. För
att en god arbetsmiljö ska uppnås behöver medarbetarna var engagerade och delaktiga. I
arbetet med delaktighet och engagemang är den interna kommunikationen viktig. Cheferna
har en central roll i den interna kommunikationen, både i att föra ut budskap från
ledningen och i att fånga synpunkter och förslag från medarbetare.
Kompetensförsörjningsplanen gäller för perioden 2016-2020. En rutin finns för årlig
uppföljning och revidering av kompetensförsörjningen inom varje verksamhets- och
resursområde i sjukvården samt för tandvården och administrativa enheter.
Under planperioden ska: arbetet fortsätta utifrån den lokalt antagna handlingsplanen och i
enlighet med den nationella strategin ”Oberoende av inhyrd personal” som Region
Gotland ställt sig bakom. I planen finns aktiviteter både för att behålla medarbetare och
för att attrahera nya medarbetare. Arbetet speglas i kompetensförsörjningsplanerna.
1.1.26 Specialistutbildning för svårrekryterade grupper

Det studieerbjudandet med studielön till sjuksköterskor för utbildning till specialist, som
idag erbjuds inom prioriterade områden, måste fortsätta och behöver utökas för att möta
kommande behov och utvecklingen med fler nyinrättade specialistutbildningar.
Diskussioner pågår med Uppsala universitet om behovet av att förlägga utbildning till
distriktssköterska till Campus Gotland. Behov finns också att utveckla utbildningar på
distans.
Yrkesgrupperna sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer uttrycker
behov av specialisering inom yrket. Idag är det svårt att finansiera en specialistutbildning
inom ramen för verksamhetens kompetensutvecklingsbudget. För att möta behoven och
för att vara konkurrenskraftig behöver förvaltningen ta ställning till inom vilka områden
specialisering ska ske och på vilket sätt det ska genomföras.
Då rekryteringsbehovet av specialistutbildade personalgrupper är stort och det rör sig om
svårrekryterade grupper faller ett större ansvar på hälso- och sjukvården att vara med och
finansiera utbildningar. Specialiseringen medför i sig ökade kostnader och därför behövs en
medveten strategi om vilken nivå av specialisering Gotland ska ha innan ett åtagande kan
göras.

Under planperioden ska: analys av behov av specialistutbildade personalgrupper göras samt
förslag tas fram på vilket sätt genomförandet och finansieringen kan göras.
Utbildning till distriktssköterska på Campus Gotland förväntas starta.
Möjligheten till utbildning via länk utökas.
1.1.27 Rätt använd kompetens (RAK)

Processer och ett processinriktat arbetssätt där resurser och kompetens utgår ifrån rätt använd
kompetens, RAK blir än viktigare när det råder brist på flera av de yrkesgrupper som utgör basen i
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hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det innebär krav på en större flexibilitet och samarbete
mellan vårdinstanser, verksamheter och olika personalkategorier för att än tydligare följa patientens
process i vårdkedjan.
Förståelse och kunskap om varandras professioner behöver utvecklas för att använda kompetens
från andra yrkesgrupper än traditionell hälso- och sjukvårdspersonal för olika arbetsprocesser och
stödjande funktioner, liksom olika förbättringsmodeller som också kan bidra till att skapa ökad
patientnytta.
För att omsätta goda idéer och initiativ så ska arbetsväxling uppmuntras, men för att säkerställa att
omfördelning av arbetsuppgifter eller vårdnivå är hållbara behöver dessa värderas och bedömas
utifrån ett flertal perspektiv. De behöver också genomföras med metodik och systematik så att det
går att säkerställa ett effektivt resursanvändande av hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Under planperioden ska: arbetet med att genomföra växlingar enligt RAK fortsätta.
1.1.28 Kompetensområden som ökar inom vården

Inom flera områden ökar efterfrågan på kompetens, exempelvis inom olika terapeutiska
inriktningar för att behandla/förhindra psykisk ohälsa samt kunskap om äldre,
gerontologi/geriatrik. Behovet av IT-kompetens är både strategiskt och operativt. Det
finns även ett ökat behov av logistisk kompetens.
Förvaltningens arbete att möta behoven inom de olika kompetensområdena beskrivs i
kompetensförsörjningsplanen.
Under planperioden ska: arbetet med kompetensförsörjningsplanernas aktiviteter genomföras.
1.1.29 Inrättande av ny metod inom hjärtsjukvård

En utredning pågår huruvida det är möjligt och ekonomiskt möjligt att starta en
angiografi/PCI-verksamhet på Gotland.
Akut kranskärlssjukdom är en av de allra vanligaste diagnoserna inom akut internmedicin.
En central del i utredning och behandling är kranskärlsröntgen (coronarangio eller
angio)och ballongsprängning (PCI - Percutaneous Coronary Intervention).
Idag sköts all angio och PCI för gotlandspatienter på Karolinska. År 2015 gjordes 239
angiografier och vid ungefär hälften av dessa gjordes även PCI. Enligt kvalitetsregistret
SCAAR och rapporten Swedeheart (2015) får Gotländska patienter få angiografier och
PCIer i förhållande till befolkning. I samma rapport redovisas också sjukligheten i
ischemisk hjärtsjukdom. Data baseras på andel patienter med diagnosen ischemisk
hjärtsjukvård. Sjukligheten enligt definitionen är ca 400 personer per 100 000 invånare.
De allra flesta patienter skulle med verksamheten befintlig på Gotland slippa få vården på
Karolinska, ett tjugotal däremot, skulle fortfarande behöva transporteras till Karolinska för
vård.
Då patienten ofta både får väntetid i Visby innan Karolinska kan ta emot och en eftervård i
Visby skulle den totala vårdtiden för patienten kortas med några dygn. Vårdtiden på
Gotland för ett ingrepp skulle ofta inte överstiga den tid som patienten annars haft som
väntetid alternativt eftervårdstid. Vid en uppstart av verksamheten visar erfarenhet att en
ökning av undersökningar/behandlingar sker.
Verksamheten är tänkt att bedrivas måndag-fredag del av dag.
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För att kunna starta upp en angio/PCI-verksamhet på Gotland krävs rekrytering och
kompetensutveckling av personal. Främst gäller det rekrytering av en PCI-operatör vilken
oftast är specialist i kardiologi samt utbildning av hjärtsjuksköterskor till PCIsjuksköterskor.
För att kunna starta verksamheten i Visby behövs investering i såväl utrustning som lokal.
En genomlysningsutrustning avsedd för ändamålet beräknas kosta ca 10 miljoner. Utöver
detta tillkommer eventuell anpassning till lokaler.
Effekterna av en uppstart av angio/PCI-verksamhet på Gotland skulle få till följd att
antalet helikoptertransporter minskar och likaså kostnader för denna vård på Karolinska.
En noggrann kostnadsberäkning är ännu inte genomförd för att utreda om en uppstart av
verksamheten på Gotland är ekonomiskt försvarbar.
Under planperioden ska: aktiviteter utarbetas beroende på vad utredningen kommer fram till
och vilket ställningstagande som görs angående att överföra verksamheten från Stockholm
till Gotland.
1.1.30 Tidiga insatser för barn med avvikande kognitiv utveckling/misstänkta
autismspektrumstörningar

För att förebygga framtida psykisk ohälsa/sjukdom finns det idag evidens för att tidiga
insatser för denna grupp barn kan minska negativa effekter av barnens
funktionsnedsättning. Framförallt handlar det om träning i samspel och kommunikation.
Föräldrastöd är också en viktig hörnpelare. Omhändertagandet av denna patientgrupp
behöver stärkas och de kompetenser som kan stå för dessa insatser behöver kartläggas.
Under planperioden ska: omvärldsbevakning ske och arbete gemensamt genom RSSS
BarnSam fortsätta med målet att kunna öka insatserna till denna patientgrupp.
1.1.31 Utveckling av samarbetet inom barn- och ungdomssjukvård

I såväl de primära vårdnivåerna som inom den specialiserade vården ges insatser inom
ramen ”första linjen psykisk hälsa barn och ungdomar”. Ett utvecklat samarbete inom
Barnsam är idag väl etablerat. Samarbetet inom barn- och ungdomssjukvård, utifrån andra
perspektiv, behöver fortsätta att utvecklas för att skapa samsyn kring vilka åtgärder som ska
prioriteras och ev bortprioriteras.
Under planperioden ska: samarbetet inom barn och ungdomssjukvård fortsätta utvecklas.
1.1.32 Planering avseende konkurrensutsatta verksamheter

Inom nämndens område bedrivs en rad verksamheter på entreprenad efter
upphandling/konkurrensutsättning. För dessa kommer beslut behöva fattas om uttag av
förlängningsoption, förnyad upphandling alternativt omprioritering till egen regi vid olika
tidpunkter under planperioden. Tidsfrist för uttag av förlängning finns angivet i avtal och
är normalt 6-9 månader. Om ny upphandling skall genomföras bör beslut fattas minst 1218 månader innan avtalsslut. Vid beslut om återgång/övergång i egen regi kan, beroende på
verksamhetens omfattning, beslut behöva fattas 18-36 månader före aktuellt avtals utgång.
Inga egenregiverksamheter avses konkurrensutsättas under planperioden. Däremot
förväntas förutsättningarna för den luftburna ambulanssjukvården med flygplan och
helikopter förändras genom de bildade kommunalförbunden.
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Verksamhet vid vårdcentraler i privat regi regleras i lagen om obligatoriskt vårdvalssystem,
LOV som innebär fri etablering under villkor som fastställs av nämnden i Krav- och
kvalitetsboken. För att ge entreprenörerna rimlig framförhållning behöver beslut fattas om
regelverk och ersättningar under första halvåret 2019.
Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Njursjukvård

Diaverum

2018-08-31

Ambulanssjukvård

Falck
2020-04-30
Ambulans
AB
SOS Alarm 2018-12-31

2 * 1 år

Scandinavian Medicopter
Previa AB

2019-03-31

1 * 2 år

2018-01-31

Utnyttjad

Totalhälsa
n
Penttis
fotvård
Fothälsan

2017-08-31

Utnyttjad

2018-07-31

-

2018-07-31

-

Fotvården
Korpen
Lukasmottagnin
gen
Visborg Ptj
Hansahälsan
Unicare
ApoEx

2018-07-31

-

2017-12-31

Utnyttjad

Upphandling pågår
för 5+2 år
Beslut om
förlängning senast
2019-07-31
Beslut om
förlängning senast
2018-03-31
Beslut om
förlängning senast
2018-09-30
Upphandling
beslutad
Upphandling
beslutad
Beslut senast
2017-12-31
Beslut senast
2017-12-31
Beslut senast
2017-12-31
Beslut snarast

2 * 1 år

Beslut i mars 2017

Ambulansalarmering
Ambulanshelik
optertjänst
Sjukvårdsrådgivning
Fysioterapi
Fotvård
Fotvård
Fotvård
Psykoterapi
Vårdcentral
Vårdcentral
Läkemedelsför
sörjning

2
2.1

Förlängningsoption
Utnyttjad

2 * 1 år

Anmärkning

2019-12-31
2019-12-31
2017-09-30

Driftbudget 2018-2020
Hälso- och sjukvårdens struktur, utmaningar och tillkommande
verksamhet

Behovet av driftsbudget för planperioden påverkas av flera faktorer.
• Utgångsläget är en budget i balans under 2017, vilket kräver stora besparingar i
verksamheten enligt framtagen handlingsplan
• Osäkerhet kring omstrukturering och nivåstrukturering av vård på ett nationellt
plan, som också kan påverka den gotländska vården.
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Ökade kostnader till följd av demografisk, medicinsk och medicinskteknisk
utveckling.
Regeringens beslut kring olika statliga satsningar som påverkar hälso- och
sjukvården och finansiering av dessa.
Ökade kostnader för utveckling inom läkemedelsområdet.
Ökade hyreskostnader pga investeringar.
Ny modell för kapitalkostnader vid investeringar
Strategier och medel för långsiktigt hållbar lönebildning
Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämndens förmåga att samarbeta kring
gemensamma processer
Förändrat stöd från Regionstyrelseförvaltningen
Driftkostnader i samband med införande av nytt vårdinformatiksystem
Socialpsykiatriskt team

2.1.1

Utgångsläget är en ekonomi i balans under 2017

2.1.2

Osäkerhet kring omstrukturering och nivåstrukturering av vård nationellt

För första gången på många år har hälso- och sjukvården en budget för 2017 som är stram
och realistisk. För att nå en budget i balans med verksamheten under året krävs besparingar
på ca 25 miljoner enligt handlingsplan som togs fram under hösten 2016. Handlingsplanen
innehåller följande:
• Handlingsplan för minskad kostnad för utomlänsvård 5 miljoner
• Minskat behov av antalet vårdplatser, nettobesparing 5 miljoner
• Växling från hyrpersonal till anställd personal, nettobesparing 10 miljoner
• Övriga kostnadsminskningar 5 miljoner
• Bromsa kostnadsutveckling av läkemedelskostnaderna
De två viktigaste faktorerna för att handlingsplanen ska gå att nå är att behovet av
slutenvård minskar och att hälso- och sjukvården lyckas bryta trenden med allt större
behov och därmed kostnader för hyrpersonal år från år.
Främst två utredningar som gjorts under 2015 kan få framtida konsekvenser för såväl
nationell och lokal vårdorganisation. Intentionerna i utredningen om högspecialiserad vård
är bland annat en mer jämlik vård över landet och utredningen menar att det blir resultatet
om större delar av vården koncentreras till färre utförare än idag. Detta skulle innebära att
delar av den vård som idag produceras på Gotland, istället ska produceras någon
annanstans. Vilka effekter detta skulle få på såväl den gotländska sjukvården som
ekonomiska konsekvenser är i dagsläget inte möjligt att svara på.
Ytterligare en utredning som pågått är utredningen ”Effektiv vård” av Göran Stiernstedt.
Utredningen belyser effektivitetsproblematik inom sjukvården. Slutsatsen är att det för att
komma tillrätta med ineffektiviteten inom sjukvården behövs åtgärder på alla nivåer för att
åstadkomma styrning, struktur, samarbete, organisering och arbetssätt som bättre möter
patientens behov och möjligheter att bidra med sina egna insatser. Hälso- och sjukvården
är under våren 2017 inne i ett arbete med att själva utreda vad i utredningen Effektiv vård
som är applicerbart på den gotländska hälso- och sjukvården. Samtidigt har de 6 olika
regionala cancercentren genomfört nivåstrukturering av olika cancerdiagnoser.
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En nivåstrukturering och ett delvis nytt tankesätt kring förhållandet mellan slutenvård,
öppen specialistvård och primärvård är något som hälso- och sjukvården behöver förhålla
sig till och arbeta fram en plan för att omhänderta.
2.1.3

Ökade kostnader till följd av demografisk, medicinsk och medicinskteknisk
utveckling, resursomfördelningsmodellen

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att bli ersatt enligt resursfördelningsmodell, 2,5
procents nettokostnadsutveckling vilket motsvarar 37,6 miljoner.
2.1.4

Regeringens beslut kring olika statliga satsningar inom hälso- och sjukvårdens
område och finansiering av dessa

Under den tidigare mandatperioden har den statliga styrningen till utvecklingsområden
ökat. De överenskommelser mellan staten och SKL som i nuläget är aktuella är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionsmiljarden, aviserad till och med 2018
Satsning på att korta väntetider inom cancersjukvården, aviserad till och med 2018
Satsning på arbete med psykisk ohälsa, aviserad till och med 2018
Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, aviserad till och med
2019
En förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar, aviserad till och med
2017
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess aviserad till
och med 2018 (fd sjukskrivningsmiljarden)
Försäkringsmedicinska utredningar aviserad till och med 2017
Våld i nära relationer, uppdrag direkt från Socialstyrelsen, ingen överenskommelse
som SKL är inblandad i. Aviserad till och med 2017.

För att få del av satsningarna krävs också insatser. Generell bedömning är att kostnaderna
för satsningarna motsvarar de stimulansmedel i form av statsbidrag som staten betalar ut.
Utmaningen är att samtidigt som satsningarna pågår utvärdera arbetet och vid behov arbeta
in överenskommelsen i ordinarie verksamhet.
Staten har enligt budgetpropositionen hösten 2015 haft ambitionen att genomföra flertalet
satsningar inom Hälso- och sjukvårdsområdet, utöver de som nämnts ovan. Satsningar där
ersättningen från staten fördelas i det generella utjämningsbidraget till Region Gotland. De
flesta av dessa satsningar är genomförda under 2016 och 2017 och hälso- och sjukvården
har helt eller delvis blivit kompenserade för dessa i budgetramen.
Den satsning som fortfarande kvarstår är kostnadsfri tandvård steg 2, dvs under 2017 höjs
åldersgränsen för kostnadsfri tandvård för unga till och med 21 år, denna är hälso- och
sjukvården kompenserad för. Steg 2 innebär att åldersgränsen höjs till att bli till och med 23
år och denna del är hälso- och sjukvården inte kompenserad för och begär i samband med
Strategisk plan och budget för perioden att ersättning utgår till Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Landstingen ersätts med ytterligare 276 miljoner vilket för Gotlands del
motsvarar ca 1,6 miljoner.
För den satsning på sjukvård för äldre som genomförts under 2017, kostnadsfri öppen
hälso- och sjukvård för personer 85 år och äldre har hälso- och sjukvården blivit
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kompenserad med 1,2 miljoner, vilket motsvarar den ersättning som Region Gotland
erhållit från staten. Vid en närmare analys är inkomstbortfallet för hälso- och
sjukvårdsnämnden ca 1,4 miljoner. Nämnden begär inför 2018 att kompenseras med
mellanskillnaden.
2.1.5

Ökade kostnader för utveckling inom läkemedelsområdet

Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) är den instans som godkänner om ett läkemedel
ska ingå i läkemedelsförmånen eller inte. Bedömningen sker bland annat utifrån att
läkemedlet ska vara kostnadseffektivt. Nya Läkemedelsterapier och eventuella andra
problemställningar kring läkemedel ska vid behov utvärderas av TLV och NT-gruppen.
Utifrån dessa ges rekommendationer till landstingen om förhållningssätt till nya läkemedel.
En rad nya läkemedel inom främst cancerområdet och läkemedel mot Hepatit C godkändes
och rekommenderades de senaste åren och de ekonomiska effekterna har varit tydliga med
mycket stor ökning av läkemedelskostnaderna.
Enligt läkemedelskommitténs årsredovisning prognostiserar SLL 2017 en något lägre
ökning av läkemedelskostnaderna jämfört med den som varit 2016, med 4,3 procent
förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel tillsammans. Nya läkemedel mot cancer och
nya särläkemedel driver kostnaden. Motsvarande kostnadsökning på Gotland innebär
ökade kostnader med ca 9 miljoner. Detta indikerar således att läkemedelskostnaderna
fortsätter att öka kraftigt även för perioden 2018-2020.
I det statsbidrag som hälso- och sjukvården erhåller från staten och som är kompensation
för just läkemedel inom läkemedelsförmånen finns ännu inget avtal slutet mellan staten och
SKL för 2017 och framåt. SKL arbetar för att det kommande avtalet ska bli ett tvåårigt
avtal. Diskussioner pågår där statens viljeyttring är att lägga in statsbidraget för
förmånsläkemedel in i det generella statsbidraget till landstingen. Detta vore ur landstingens
synvinkel olyckligt då utjämningsbidraget inte alls ökat under lång tid medan kostnaderna
för förmånsläkemedel ökat kraftigt. Ett mer statiskt bidrag till landstingen för
förmånsläkemedel skulle med all säkerhet ge landstingen högre nettokostnader.
När Tandvårds- och läkmedelsförmånsverket (TLV) har godkänt nya läkemedel och
Expertgruppen för nya läkemedel (NT-gruppen) rekommenderat de samma är det mycket
svårt för enskilda sjukvårdshuvudmän att inte ge behandling med dessa läkemedel då behov
finns. I Hälso- och sjukvårdslagen står inskrivet att vården ska vara jämlik, det är svårt att
uppnå om man som enda sjukvårdshuvudman avstår från att ge behandling pga.
ekonomiska skäl.
Det kommande avtalet, tillsammans med den osäkerhet som råder kring kostnadsökningar
inom läkemedelsområdet bidrar på sikt till osäkerhet i prognostiserade utfall gällande
nettokostnader för läkemedel.
2.1.6

Ökade hyreskostnader på grund av investeringar i lokaler

Då stora investeringar görs i sjukvårdens lokaler under perioden kommer detta att generera
ökade hyreskostnader. Då ny redovisningsmodell är ianspråktagen för lokaler med
komponentavskrivning med olika avskrivningstider är det i dagsläget inte möjligt att på
förhand avgöra hyreshöjningen. Den beräknade hyreshöjningen är endast en
schablonberäkning som använts tidigare.
Det projekt som under de närmsta åren kommer att påverka hyreskostnaderna är projektet
för reservkraft till Visby lasarett. Total investeringskostnad 20,4 miljoner. Projektet
beräknas vara klart 2017 och generera hyreshöjningar med ca 1 400 tkr from 2018. Hälso22
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och sjukvårdsnämnden begär att bli kompenserad för den höjda hyreskostnaden from
2018.
Framtida hyreshöjningar på grund av ombyggnationer är helt beroende av beslut gällande
ombyggnation/tillbyggnation för enheten för akut omhändertagande inklusive plan 4-6 och
ombyggnation av intensivvårdsavdelningen.
2.1.7

Ny modell för kapitalkostnader

2.1.8

Strategier och medel för långsiktigt hållbar lönebildning

Inför 2018 förväntas den automatiska kapitalkostnadstäckningen till anslagsfinansierad
verksamhet att upphöra. Beslut tas i Regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet inför
2018. Detta innebär att ny- och reinvesteringar ska finansieras inom budgetutrymmet för
verksamheten. Hur fördelning av budget för kapitalkostnader till de berörda nämnderna
kommer att se ut är i dagsläget inte klart men ska beräknas på ett tioårigt genomsnitt.
Förändringen innebär en tydligare styrning för verksamheten att säkra finansiering inför
investeringar. Förändringen innebär också att ett mer aktivt förhållningssätt kring hur
kapitalkostnader påverkar den totala driftbudgeten. Med kapitalkostnader avses
avskrivningar och internränta.
Under de senaste åren har utrymmet för löneutveckling legat på en låg nivå beroende på
Region Gotlands ekonomiska förutsättningar. Långsiktigt kommer det inte att vara hållbart
med den nivån med tanke på hur situationen ser ut i övriga Sverige för förvaltningens
yrkesgrupper. Löneutvecklingen har de senaste åren legat på en högre nivå i stora delar av
landet för jämförbara grupper.
I regionens övergripande arbete med lönebildning jämförs yrkesgrupper främst utifrån
BAS-värderingar i ett jämställdhetsperspektiv. Som resultat av jämförelsen har extra medel
tilldelats förvaltningen. Extra medel har då främst tillfallit sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker. Trots det ligger förvaltningens löner
generellt under rikets medianlöner.
För att vara konkurrenskraftig med övriga landsting bör jämförelser göras mot SKLs
landstingsstatistik. Förvaltningens löner ligger, t ex för de flesta av sjuksköterskegrupperna,
under rikets medianlöner: Många av förvaltningens sjuksköterskor har lång erfarenhet och
anställningstid, om man då jämför lönen med andra landsting så är lönen betydligt lägre än
för jämförbara grupper. Ett annat exempel är förvaltningens chefer, som har låga löner
jämfört med landstingsstatistiken. Som en konsekvens av detta bedöms det nödvändigt att
avsätta extra medel för särskilt svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning
jämfört med andra landsting/regioner.
Rekrytering är en av de viktiga strategiska utmaningarna och rekryteringsarbetet måste gå
hand i hand med arbetet att utveckla och behålla medarbetare. Det råder en stor brist på
många av hälso- och sjukvårdens yrkeskategorier. En framgångsfaktor för att säkerställa
kompetensförsörjning och kontinuitet är att de medarbetare som arbetar i förvaltningen
väljer att stanna kvar. För att lyckas med det måste en långsiktig strategi kring
lönebildningsfrågor utvecklas och följas under planperioden.
2.1.9

Hälso- och sjukvårdnämndens förmåga att samarbete kring gemensamma processer

I flera stycken ovan har det nära samarbete som sker mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten beskrivits. Förmågan att tillsammans hitta effektiva processer för
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gotlänningar i behov av de båda verksamheternas insatser är en nyckelfaktor för såväl
vårdkvalitet som ekonomi.
2.1.10 Förändrat stöd från regionstyrelseförvaltningen

Den besparing som beslutats kring regionstyrelseförvaltningens resurser innebär minskat
stöd till verksamheterna. Detta riskerar att ge negativa konsekvenser. I möjligaste mån ska
förändrade arbetsätt och effektivare processer göra att det minskade stödet inte leder till
försämrat stöd. Det finns dock en farhåga att mer arbete och förväntad kunskap läggs på
cheferna inom förvaltningen vilka redan idag har en hårt ansträngd arbetssituation. Detta
kan i värsta fall innebära att stöd för att göra rätt vid exempelvis rekryteringar minskar och
uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet blir lidande. Ett utvecklat samarbete mellan
förvaltningarna kommer att krävas för att minska identifierade risker.
2.1.11 Ökade IT-kostnader

Behovet av att fasa ut nuvarande journalsystem som beskrivits ovan kommer att generera
ökade driftkostnader. Hälso- och sjukvården har ingen möjlighet att i nuläget göra
bedömningen med hur mycket. Journalsystemet är basen för dokumentation inom hälsooch sjukvård. Ett utbyte kräver stora insatser både för inköp, implementering, fortlöpande
systemförvaltning och drift samt arkivering av gamla system.
Ett ökat antal digitala arbetsplatser inklusive mobila lösningar kan förväntas. Ökat antal
personer som behöver e-tjänstekort, kopplat till obligatorisk inloggning med kort kommer
att leda till behov av sessionsinloggning för bl.a. bättre och säkrare arbetsflöde i
verksamheten
2.1.12 Övergång från projekt till ordinarie verksamhet; socialpsykiatriskt team

För att det socialpsykiatriska teamet ska kunna fasas ut som projekt och inrymmas inom
ordinarie verksamhet och därmed fortsätta arbeta med familjer i behov av stöd och
undvika placeringar begär hälso- och sjukvårdsnämnden att Regionfullmäktige tillskjuter
2,0 miljoner för att permanenta det socialpsykiatriska teamet inom nämndens verksamhet.
Den totala kostnaden för teamet är 2,5 miljoner, där ca 0,5 miljon bekostas av hälso- och
sjukvården. De ekonomiska vinsterna i form av minskade placeringar av målgruppen
tillfaller socialnämnden.

2.1.13 Sammanfattning

En sammanvägning av resursbehovet för 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden är, utöver
kompensation för externa avtal och personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning, följande:
•
•

Resursfördelningsmodell 2,5 procent
37,6 miljoner
Ytterligare kompensation för kostnadsfri öppenvård 0,2 miljoner
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Höjd åldersgräns för fri tandvård
Hyreshöjning pga investering i reservkraft
Socialpsykiatriskt team
Totalt

1,6 miljoner
1,4 miljoner
2,0 miljoner
42,8 miljoner

Taxor och avgifter

2.2.1

Tandvårdstaxan

2.2.2

Egenavgifter för hjälpmedel

Tandvårdstaxan ses över i samband med att de statliga referenspriserna ändras. Inför
taxejusteringen 2014 beslutade Regionfullmäktige att Folktandvården Gotlands taxa följer
referenspriserna. I december 2016 beslutade Regionfullmäktige att taxor inom Mun- och
käkcentrum för protetiska åtgärder ska vara 15 procent högre än referenspriset för
allmäntandvården. Utvecklingen av referenspriserna följs kontinuerligt och skulle alltför
stora differenser uppkomma mellan referenspriset och den kostnadsbild som
Folktandvården Gotland har för respektive åtgärd, kommer frågan att lyftas till nämnden.
Ett regionalt arbete pågår kring egenavgifter för hjälpmedel. Då hjälpmedel finns inom
flera förvaltningar, främst hälso- och sjukvården och socialförvaltningen, finns ett
regionövergripande regelverk för hjälpmedel. Den del av regelverket som innefattar
egenavgifter är nu under utredning. Ett förslag till beslut ska vara framtaget under våren
2017.
2.3

Kompensation för externa avtal

De externa avtal som hälso- och sjukvården har beräknas öka kostnaderna med 8 733 tkr.
Avtal

Omslutning (tkr)

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

Kompensation
2018(tkr)

SOS =0% t o
m 2018
Övriga 4% på
467’
2% (styrs av
förhandling
SKL)

+0%

19

-5%

0

2,24

2%

+/- 0

50

17,7

80% av AKI
kol M-O maj-

+2% (vägt:
ÖV o TX

354

Alarmering o
dirigering (SOS
Alarm, MSB,
Saab Security)
Privata
vårdgivare enl
nationella taxan.
Läkare och
sjukgymn.
Privata
vårdgivare enl
avtal
(sjukgymnastik,
psykoterapi,
fotvård)
Njursjukvård
(Diaverum)

6,385 Mkr
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maj

+4%, PD
oHD 0%)
+2% (Ökn
listningspoäng
pga alder mm)

Privat
primärvård (Ptj,
Unicare)

29,6

2%

Ambulans
(Falck)

31,1

Ambulanshkp
(SMC)

27,6

Ambulansflyg
(SAA)

2,0

90% av VPI
2,2
90% av LCI
kol H
kv4=3,98%
Spotpriser

Regionvård

140 000
13 000

2,5 %
2,5 %

635

80% LCI

0%

13

3,1 Mkr

1%

62

1 000

LCI kolQ
=1%
LPIK 2,6%

650

LPIK 2,6%

Konsultavtal (till
största delen
KARGO)
Distribution av
läkemedel
(ApoEx))
Sjukvårdsrådgiv
ning (Previa)
Privat barn- och
ungdomstandvår
d
Privat tandvård
– Tandvård till
särskilda
patientgrupper.
Totalt

1184

503
5%

2500

5%

180
3 500
325

26
17

8 733
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Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
2018
2019
2020
2021

2022

Maskiner och inventarier
Medicinteknisk utrustning, pott

15 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Skelettröntgen
Patientövervakningssystem

5 000
10 000

PCI- Percutan Coronal Intervention
Inventarier i lokaler, pott

5 000
10 000

3 000

3 000

Inventarier för enheten för akut
omhändertagande

3 000

3 000

5 600
2 100

Inventarier för intensivvårdsavdelningen
Totalt

3 000

28 000 25 000 40 600

22 100 20 000

IT
IT investeringar (ej hänsyn tagen till nytt
system för vårdinformatik)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Totalt

1 000

1 000

1 000

1 000

1000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

Bygg och anläggning enligt
lokalförsörjningsplan
Mindre ombyggnad, pott
Rehabenheten Korpen
- Enheten för akut omhändertagande inkl
tillbyggnad plan 2-3

10 000 30 000 16 000
4 000 17 000

- Tillbyggnad plan 4-6
Total kostnad vid om/tillbyggnad plan 2-6

10 000 34 000 33 000
1 000 20 000

Intensivvårdavdelningen
2 000

2 000

Total ram för lokaler

17 000

41 000

Totalt investeringsförslag

46 000 67 000 82 600

Primärvård

3.1

41 000 27 000

5 000

50 100 26 000

Maskiner och inventarier

Medicinskteknisk utrustning, pott
Utbyte av medicinteknisk utrustning sker enligt återanskaffningsplan samt eventuella
nyanskaffningar.
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Några exempel på investeringar under 2018-20 är Dentalunitar (behandlingsstolsenhet
tandvården), patientkallelsesystem lasarettet och mobil röntgenutrustning.
Hälso- och sjukvården är nu i en period då en stor del av den medicintekniska utrustningen
börjar bli gammal samtidigt, vilket sker ungefär vart tionde år.
Sedan många år tillbaka har hälso- och sjukvården i budget haft en klumpsumma för övrig
medicinskteknisk utrustning. Beloppet har varierat mellan åren, något beroende på om
några större investeringar för medicinskteknisk utrustning budgeterats samma år. Inför
investeringsbudgeten 2013 beslutades det om olika potter i de olika nämnderna, som
innebär att det finns en möjlighet till bättre framförhållning gällande investeringsutrymme.
Upphandlingar och inköp av inventarier tar lång tid varför det ofta sker över ett årsskifte.
Att kunna förutse att potten kommer att vara i samma storleksordning nästkommande år
gör att arbetet med investeringarna kan få ett jämnare flöde. Sedan 2013 har potten för
medicinskteknisk utrustning varit 15 miljoner.
Potten för medicinskteknisk utrustning är i grunden på en nivå som är rimlig utifrån
verksamhetens behov och vad hälso- och sjukvården klarar att hantera inköp av utrustning
för.
Potten används till en mängd olika utrustningar under ett år, både mindre och större, och
samtliga kräver resurser att genomföra i en upphandling. Allt mer görs samlade
upphandlingar tillsammans med Stockholms Läns Landsting vilka Gotland sedan kan göra
avrop ifrån. Dessa samordnade upphandlingar med SLL är resursbesparande för Gotland
men kräver ändå ett visst mått av arbete för att kunna delta.
Kostnaden för enskilda investeringar av teknisk karaktär har en tendens att öka. Inte pga
att tekniken i sig blir mer kostsam, utan utifrån att vid de flesta utbyten av utrustning har
tekniken utvecklats mycket sedan den nu utbytta utrustningen köptes in.
Sedan 2012 har LPIK stigit med ca 9 procent. Om investeringspotten skulle ha
motsvarande uppräkning skulle investeringspotten för 2018 istället vara ca 16,5 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att potten för medicinskteknisk utrustning höjs till 17
miljoner.
Utrustning till röntgenavdelningen
Utbyte av två stycken skelettröntgenutrustningar som sker enligt återanskaffningsplan.
Investeringsbehovet för dessa skelettröntgenutrustningar är 10 miljoner som tidigare
planer, vilket kan delas på två år.
Patientövervakningssystem
Det lasarettsövergripande system som idag finns för hjärtövervakning av patienter, är från
2004. Leverantören har meddelat att de inte längre kan supporta systemet. För
hjärtverksamheten och sjukvården är det ett oerhört viktigt och prioriterat system. Det
berör övervakning både på avdelningar men också akuten och intensivvården. Om man
inte har systemet, ens för en kort stund så måste en personal sitta och se på en
övervakningsskärm. Det innebär en personal med hjärtkompetens hela tiden måste finnas
för en patient samt att ingen registrering/dokumentation finns vid en avvikelse i
hjärtrytmen då ingen information lagras. Utbytet omfattar både fasta installationer,
dataskärmar och datamjukvara samt plattform/server.
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Systemet borde ha varit med i tidigare strategiska planer men vidden och
angelägenhetsgraden av systemutbytet har blivit känt först nu.

PCI Percutan Coronal Intervention
En förstudie pågår för att se på möjligheterna att starta upp verksamheten PCI på Gotland,
vilket beskrivits ovan. Om förstudien faller ut positivt såväl verksamhetsmässigt som
ekonomiskt, och beslut tas om att starta verksamheten på Gotland behöver nyanskaffning
av utrustning göras.
När förstudien är klar och resultatet av den presenteras kommer behovet av investeringen
antingen förtydligas, i så väl pengar som tidpunkt, alternativt tas bort.
För att en överflyttning av verksamhet ska vara möjlig på lite längre sikt kommer det av
utrymmesskäl att bli nödvändigt att tillbyggnaden för enheten för akut omhändertagande
även inkluderar plan 4-6. Under en kortare period kan verksamheten inrymmas i befintliga
lokaler men med negativa konsekvenser gällande såväl konferensrumsmöjligheter och
förrådshantering.
Investeringar i lokaler, pott
Utbyte, återanskaffning och eventuell nyanskaffning av inventarier.
I samband med lokalprojekt så behövs det investering med lösa inventarier.
3.2

IT-investeringar

Den stora IT-investeringen som hälso- och sjukvårdsnämnden står inför under
planperioden är utfasningen av befintligt journalsystem och införskaffande av ett modernt
system för vårdinformatik. Anskaffningskostnad för detta system är i nuläget inte möjligt
att precisera.
Utöver detta finns behov av utbyte, återanskaffning och nyanskaffning av sjukvårdens
specifika IT program.
3.3

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Bygg- och anläggning enligt lokalförsörjningsplan
Reviderad lokalförsörjningsplan med investeringsplan för perioden 2018-2021 är under
framtagande och redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut i samband med
beslut om Strategisk plan och budget.
Pott för mindre ombyggnader
För att Hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att göra mindre
lokalförändringar/anpassningar till följd av verksamhetsförändringar eller utrymmesskäl är
potten för mindre ombyggnader ett viktigt verktyg. Under närmsta åren kommer
exempelvis mindre ombyggnationer att behöva göras till följd av att centralkassorna att
göras om till någon form av servicedisk i samband med projektet förenklad betalning.
Således är det viktigt att potten inte prioriteras bort.
Rehabenheten korpen
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Habilitering/rehabilitering bedriver öppen- och dagvård samt arbetar inom slutenvården.
Traditionellt sett har verksamheten haft stora lokalytor. Utvecklingen har gått framåt med
nya arbetsätt och metoder vilket kräver anpassningar och sannolikt mindre ytor. Under de
senare åren har verksamheten minskat med ca 700 kvm, förändrat lokaler med träningskök
mm. Arbetet planeras nu fortsätta med lokalanpassningar i bassängområde,
behandlingsrum och administrativa arbetsplatser.
Enheten för akut omhändertagande
Ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande är sjukvårdens mest
prioriterade ombyggnation. Ombyggnationen är motiverad ur flera aspekter:
• Säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal
• Patientsäkerhetsaspekt
• Arbetsmiljö/arbetsmetodik
• Integritetsaspekt
• Utrymmesaspekt
Enheten för akut omhändertagande är den enhet på lasarettet där såväl gående patienter
som ambulansfall mottas, bedöms, stabiliseras, behandlas under en tämligen kort period för
att sedan lämna enheten.
2016 hade akutmottagningen 24500 läkarbesök och 693 sjuksköterskebesök. Trenden är att
besök på akutmottagning ökar, på Gotland liksom i riket. Sedan 2010 har volymen besök
till akutmottagningen på Gotland ökat med 20 procent. Detta överensstämmer väl med
rikets siffror. 2016 var det 343 stycken traumalarm (via ambulans eller helikopter), denna
trend har ökat ännu kraftigare, från 176 trauman 2010 till 343 stycken år 2016. Cirka en
tredjedel av traumana äger rum under sommarmånaderna juni, juli och augusti, vilket ser
likadant ut för alla uppmätta år.
På Gotland finns ingen annan vårdinstans som har kapacitet och kompetens att ta emot
patienter med akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig sort. Mottagningen är den enda och
första instans som primärt ska hantera ett katastrofläge med många skadade oavsett
skademekanism, inklusive kemisk olycka, på Gotland.
Receptionen och enheten fungerar dessutom som genomgångsenhet för anhöriga som ska
besöka vårdenheter efter klockan 20.00.
En behovsanalys och efterföljande förstudie är beställd av teknikförvaltningen är gjord.
Analysen och förstudien är utarbetad med patientflödet på mottagningen som
utgångspunkt.
I nuläget finns endast ett väntrum på akutmottagningen. Detta innebär att i väntrummet
väntar patienter med många olika behov. Allt från små barn, personer som blivit
misshandlade, gamla och sköra patienter med akuta åkommor till personer som lider av
missbruk. Både personer som är våldsamma och personer som blivit utsatta för våld samlas
i samma väntrum. Genom att separera flöden och ge mer utrymme åt olika typer av
kategorier av patienter och behov skapas en lugnare och säkrare miljö. Förstudien har sett
på flera olika väntrum, skilda flöden och separat utgång från akuten.
Mottagningen är idag inte anpassad för den mängd patienter som passerar mottagningen.
För att snabbt kunna urskilja patienterna med mest akuta behov, används en så kallad
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triage-modell (sortering och prioritering). Sverige hade redan tidigt importerat enkla system
för detta eftersom det är av nöden att snabbt skilja ut dem som måste prioriteras av
medicinska skäl. På Gotland infördes process-triage som ett led i ”Akutprocessen”.
Övriga larm som är standardiserade till förlopp är vid hjärtstopp, stroke eller röd patient,
det vill säga starkt påverkad allvarligt sjuk patient som ambulansen eller egen personal
detekterar som röd prioritet. Den sistnämnda typen kan lida av exempelvis blodförgiftning
eller ha pågående blödningar.
Mottagningen har idag ett väl känt integritetsproblem vid receptionsdisken där överhörning
från väntrummet är omöjligt att utesluta.
Enheten är inte anpassad för all den utrustning som behövs på en akutmottagning.
Behovsanalysen och förstudien påvisar att mottagningen är cirka 300-500 kvadratmeter för
liten med tanke på de funktioner som finns och behövs för dagens behov.
Kvadratmeterspannet är beroende av hur lokalen planeras med exempelvis korridorer och
allmänna ytor, vilka möjliga lösningar som finns, hur förändring av patientflöden kan ske
samt hur arbetssätten kan förändras. Den tänkta ombyggnationen med förändrade flöden
osv. bedöms täcka behovet även om volymen av patienter ökar, utifrån att det förslag på
ombyggnation som är framtagen är genomförbart.
De verksamhetsförbättringar som en ombyggnation/tillbyggnation ger enligt förstudien är
följande:
• Avsevärt förbättrad säkerhet för både patienter, anhöriga och personal.
• Rumsfunktioner som krävs för att snabbt patientsäkert kunna bedöma och
behandla patienter med olika typer av akut uppkomna symtom och skador
• Två akutrum istället för ett vilket är positivt då det exempelvis vid trafikolycka inte
sällan är fler skadade.
• Lokaler lämpliga för ren övervakning behövs ex i väntan på transport till
intensivvård eller operation eller i avvaktan för att se utveckling av tillstånd efter
behandlingsinsatser
• Patientflöden kan åtskiljas för olika prioritetsgrader
• För de patienterna med högst prioritet och svårast sjuka bör triagerum och akutrum
ligga i närheten av varandra
• Lokaler som kraftigt minskar de arbetsmiljöproblem som finns på mottagningen
idag. Exempel på arbetsmiljöproblem är den mängd förflyttningar av såväl patienter
och materiel mellan funktioner inom mottagningen och för trånga lokaler för att
personal och utrustning som behövs runt patienten ska få plats på ett bra sätt i
akuta situationer.
• Registreringen kan ske under sekretessmässiga och integritetsskyddade förhållanden
• Lokaler med större utrymme så att patienter inte, i den omfattning som idag, ska
behöva vänta på brits i korridor, med både sekretessproblem och upplevelse av
utlämnande som följd.
• Lokaler där utrymme finns för allt de rullande materiel som idag står i korridorer,
med trängsel som följd och med ökad risk vid evakueringsbehov.
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I samband med ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande planeras en
utbyggnad i entréplan. Den tilltänkta ombyggnationen innehåller en tillbyggnadsdel på ca
320 kvadratmeter i entréplan som byggs ihop med nuvarande akutmottagning. Då
tillbyggnaden sker i sluttande terräng kommer även ca 230 kvadratmeter tillbyggnation ske i
källarplan, varav den största delen kommer att avse utrymmen för teknik i form av
elcentral, datacentral, vatten mm. En mindre del av tillbyggnationen av plan 2 kommer
också att kunna användas till hälso- och sjukvårdens verksamhet i källarplan.
För denna tillbyggnad, plan 2 och 3, har beräkningar lämnats i ett spann mellan 38-68
miljoner, beroende på bedömd hög eller låg kostnad. Då behovet av standard på lokalerna
varierar mellan plan 2 (källarplan) och plan 3 (entréplan) begär Hälso- och
sjukvårdsnämnden 56 miljoner för denna ombyggnation/tillbyggnation, detta inkluderar de
så kallade byggherreomkostnader mm som kommer utöver själva
byggentreprenadkostnaden. Beräkningarna är beställda i samband med förstudien och
lämnade av arkitektbyråns kalkylator.
Tillbyggnad för plan 4-6
Då flera av sjukhusverksamheterna i nuläget har allt för små lokaler för den sjukvård som
bedrivs, är det av utrymmesskäl på kortare och längre sikt, nödvändigt att investera i att
utöka lokalytan för Visby lasarett.
Generellt har Visby lasarett små utrymmen jämfört med dagens standard, trots att
sjukhuset endast är ca 20 år gammalt. Nedan beskrivs lokalbehovet för
intensivvårdsavdelningen, men även operationsavdelningen och röntgenavdelningen är idag
trångbodda.
Krav på både utrustning och personal vid verksamheter som operation och intensivvård
gör att de utrymmen som Visby lasarett har är på gränsen till för små. På lasarettet finns
inga outnyttjade kvadratmeter. Varje liten verksamhetsförändring som leder till en
förändring av lokaler leder till ett pusslande för att inrymma all verksamhet. Detta är ett
ineffektivt sätt att förändra lokalerna.
En operationssal i ett nybyggt sjukhus byggs med ca 60 kvadratmeter per operationssal.
Operationssalarna på Viby lasarett är ca 38-45 kvadratmeter. När operationssalarna inte
längre kan vara funktionella och utbyggnad av dessa behövs är i dagsläget enda möjligheten
att minska antalet salar, alternativt tillbyggnation.
Mycket görs idag för att effektivisera patientflödet vid operationer. Krav på effektivisering
av operationsprocessen ställer också ökade krav på logistiken kring såväl patienter, personal
och utrustning. Operationer görs med ny teknik, exempelvis laparoskopisk kirurgi istället
för öppen kirurgi. Men teknikutvecklingen gör samtidigt att behovet av yta runt patienten
ökar, med ökat behov av utrustning i lokalen. I det perspektiv som det i dagsläget går att
planera för, några års sikt, kommer det inte vara möjligt att minska antalet operationssalar,
men det kommer att bli nödvändigt att öka ytan per operationssal.
Möjlighet finns att utöka tillbyggnaden för enheten för akut omhändertagande med
ytterligare två, tre inkluderat teknikutrymme, våningar, i samband med byggnationen. Detta
ger en utökad lokalyta med 200 kvadratmeter per våningsplan.
Detta skulle ge möjlighet till att arbeta med lokalförändringar och verksamhetsförändringar
på ett nytt sätt på lasarettet.
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Hur dessa lokaler ska nyttjas på bästa sätt behöver en studie svara på. En sådan
genomgång ska koncentreras på verksamheterna inom operation, iva och röntgen.
Därmed inte sagt att det är dessa verksamheter som kräver mycket specialiserade lokaler i
form av renhetsgrad, ventilation, utrustning osv som ska nyttja en eventuell utbyggnad. En
utbyggnad ska ske till minsta möjliga kostnad för mer ”enkla” lokaler dit verksamhet med
lägre krav på lokalerna kan inrymmas, exempelvis administrativa platser och konferensrum.
Detta ger då ökat utrymme till verksamheterna med högre krav på lokalerna inom befintliga
sjukhuslokaler, som till stor del är anpassade för dessa verksamheter.
Plan 4-6 har en första kostnadsberäkning på mellan 18 miljoner och 24 miljoner inklusive
byggherreomkostnader, beroende på bedömd låg eller hög kostnad. Bedömningen är att ett
mellanting vore realistiskt, vilket skulle betyda en kostnad på 21 miljoner.
Totalt för hela om och tillbyggnaden skulle således kosta ca 77 miljoner.
Bedömningen är att det är effektivast att göra hela tillbyggnationen på en och samma gång
både ur verksamhetsperspektiv och ur kostnadsperspektiv. Att istället invänta och i ett
senare skede bygga till plan 4-6, vilket kommer att vara nödvändigt inom planperioden ger
högre kostnader för tillbyggnationen totalt. Då man i detta fall måste börja med att riva
delar av konstruktionen i markplan för att göra tillbyggnationen. Dessutom blir detta
betydligt mer störande för verksamheten.
Ombyggnationen och utbyggnaden av enheten för akut omhändertagande kommer att
medföra verksamheten stor olägenhet då verksamheten måste pågå i befintliga lokaler
under byggtiden. Att minska denna olägenhet genom att göra även de ovanstående planen
på samma gång är även av den aspekten önskvärd.
Vad skillnaden i kostnad blir om man väljer att enbart bygga till enbart plan 2 och 3 inom
närtid och endast förbereda för att i ett senare skede bygga till plan 4 och 6 jämfört med att
bygga hela plan 2-6 på en gång är i dagsläget inte möjligt att ange.
Den förstudie som är gjord har sin grund i behovet för enheten för akut omhändertagande
med en beskrivning av hur en möjlig tillbyggnad för verksamhetsplan 4-5 ser ut. Detta
innebär att detaljer kring exempelvis teknik, ventilationsförsörjning osv inte är framtagna. I
nuvarande förslag finns teknikutrymme på såväl plan 2 och 6, huruvida detta är lämpligt
eller om alternativ finns att samla allt på ett utrymme osv är i nuläget inte utrett.
Intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och komplex verksamhet. Utveckling har
gått väldigt snabbt och det ställs helt andra krav på lokaler än tidigare.
Miljön är väldigt speciell, för patienten är det komplex vård som bedrivs dygnet runt med
mycket teknologi. Ljud och ljus påverkar väldigt mycket och ofta kan patienten förlora
orientering i tid och rum. Patientens kommunikationsförmåga kan vara nedsatt och
anhöriga spelar stor roll i vården.
Forskning har gjorts vilket lett fram till ett evidensbaserat konceptprogram för intensivvård
utifrån lokalbehov. En viktig slutsats i projektet är att enkelrum med eget rymligt

33

Region Gotland

Strategisk plan 2018-2020

hygienutrymme, spoldesinfektor, plats för närstående och möjlighet till övervakning bör
vara grunden för en väl utformad intensivvårdsavdelning.
Vidare rekommenderas 30kvm patientrum (idag är patientrummen 20kvm), hygienutrymme
7,5kvm (finns inte på samtliga rum idag och om de finns är de ca 5 kvm), förrum eller sluss
3-8 kvm (idag finns antingen inget eller 5-8 kvm) Två patientrum rekommenderas att ligga
tillsammans med en arbetsstation för övervakning, vilket bildar en IVA modul. Idag finns
det flera rum som inte har övervakningsmöjlighet utanför rummet.
Anhöriga rekommenderas få möjligheter till vila/övernattning, tillgång till pentry och
samtalsrum för samtal med personalen. Idag så finns ett litet rum med en soffa där alla
anhöriga till avdelningens samtliga patienter kan vistas.
Då en del patienter och anhöriga kan vara påverkade, förlorat orientering till tid och rum
eller i känslomässig kritisk sinnesstämning ställs det speciella krav på lokalerna. Både
patientsäkerheten och säkerheten för personalen är beroende av bra rutiner, bra
förutsättningar med tillräcklig yta och avskildhet.
En annan aspekt för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen är säkerhetsaspekten.
På intensivvården vårdas många olika patientkategorier, inte minst patienter med
förgiftningstillstånd efter intag av droger. Det är inte ovanligt att dessa patienter under sitt
förgiftningstillstånd, eller på väg ur detta, blir våldsamma och hotfulla. Inte heller allt för
sällan vårdas patienter som varit utsatta för brott, eller patienter som begått brott med svåra
skador som följd på intensivvårdsavdelningen, ibland också samtidigt.
Intensivvårdsavdelningen är i dagsläget inte fullvärdig ur säkerhetssynpunkt vare sig för
patienter, personal, anhöriga mfl.
I närtid behöver en förstudie genomföras för att klargöra projektets omfattning och
genomförbarhet.
Då intensivvårdsavdelningen i nuläget är en verksamhet i för små lokaler för att vara
optimala antas den förstudie som behövs göras utmynna i, bland annat, behov av större
lokaler. Den tillbyggnad av plan 4-6 ovanför enheten för akut omhändertagande som
beskrivits ovan skulle ge en betydligt större möjlighet till en ombyggnation som svarar upp
mot de verksamhetsmässiga behov som en intensivvårdsavdelning har.
Primärvården
Verksamhetsområdet bedriver primärvård och barnhälsovård. Uppdraget har ökat i
omfattning de senare åren. Verksamheten har förtätats då Roma Vårdcentral stängdes
hösten 2014. På vissa vårdcentraler är lokalerna små i förhållande till verksamhet och få
vårdcentraler har bra lokaler för provtagning.
Ombyggnationer till följd av arbetsmiljöverkets förelägganden
Hälso- och sjukvårdens bedömning är att ombyggnationer till följd av arbetsmiljöverkets
förelägganden kommer att bli färdigställda under 2017. En vårdavdelning C2 norr är inte
ombyggd utifrån arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen. Det är inte heller klarlagt hur
lokalen ska användas efter det att psykiatrins slutenvård, som idag är evakuerade till C2
norr, har flyttat tillbaka till nybyggda psykiatrilokaler.
Hälso- och sjukvården vill ändå i detta nu poängtera att ärendet med arbetsmiljöverket
ännu inte är helt avgjort. Det föreläggande kring hygienutrymmen är vagt och kan tolkas
olika. Om arbetsmiljöverket gör samma bedömning kring att nödvändiga ombyggnationer
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är genomförda efter den sista etappen under 2017 är ännu osäkert. Om arbetsmiljöverket
gör en annan bedömning kan arbetet behöva återupptas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skelettröntgen
Patientövervakningssytem
PCI - Percutan Coronal Intervention
Rehabenheten Korpen
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Enheten för akut omhändrtagande plan 4-6
Enheten för akut omhändertagande, inventarier
Intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen inventarier
Primärvård

Projekttext

Hälso- och sjukvårdsnämnden

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Totalt investeringar

5
5
5
1
1
1
5
1
5
1

Investeringar

Pott för Medicinskteknisk utrustning
Pott för Inventarier i lokaler
Pott för IT-investeringar
Pott för mindre ombyggnader

Pott

Kategori av investering
1-6 se nedan

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

1
1
2
2
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1

Prio
1,2,3

5 000

17 000
3 000
1 000
5 000
5 000
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3 000
1 000
5 000

17 000
3 000
1 000
5 000

17 000
3 000
1 000
5 000

46 000 67 000 82 600 50 100 26 000

10 000
2 000 2 000
10 000 30 000 16 000
4 000 17 000
5 600
1 000 20 000
2 100
2 000 2 000

10 000

15 000
3 000
1 000
5 000

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022
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0
0
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10 000
10 000
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15 000
5 000
25 000

Total

0

0
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2019
2020
2021
2022
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1. Inledning
Lokalförsörjningsplan är en fysisk utvecklingsplan och planeringsunderlag för att möta
vårdens behov av lokaler så att vården kan bedriva en god och effektiv hälso- och sjukvård.
Den fysiska planeringen inom hälso- och sjukvården syftar till att säkerställa kvaliteten i de
investeringsbeslut som successivt måste fattas för hälso- och sjukvårdens förnyelse och
utveckling samt att upprätthålla beredskap för att möta vårdens utveckling.
I planen finns övergripande beskrivning av hälso- och sjukvårdens verksamheter utifrån
lokalperspektiv och med patientvolymer. Behov av lokaler, tex fler administrativa arbetsplatser kommer i första hand hanteras som behov av omdisponering, vars hanterande inte
behandlas i denna plan. Investeringsprojekt inom ”pott”, mindre ombyggnationer redovisas
inte i detalj i denna plan.
Teknikförvaltningen ansvarar för fastigheterna och alla lokalanpassningsprojekt drivs genom dem och samordnas via lokaplaneringsfunktion HSF.
Under planperioden är ambitionen att HSF lokalförsörjningsplan ska vara en del av en fastighetsutvecklingsplan (TKF) främst gällande sjukhuset. En fastighetsutvecklingsplan
(FUP)är en av flera fysiska utvecklingsplaner. Fysiska utvecklingsplaner innehåller dels en
strategisk nivå för både vård, fastighet och logistik/service med även operativa nivåer.
Teknisk försörjningsplan, miljöplan, gestaltningsprogram, trafikplan och logistikplan är
andra fysiska utvecklingsplaner.
1.1 Mål

Sjukvårdens och tandvårdens lokaler ska kunna möta vårdens krav på snabba förändringar
Sjukvården och tandvården ska kunna bedriva en patientsäker vård
1.2 Inriktningar och förutsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

•

Lokalplaneringsprojekt utgår från EVD (evidensbaserad design, kunskap och erfarenhet)
Skapa vårdmiljö som bidrar till gott bemötande samt säker och jämlik vård.
Utgå från patientens väg genom vården.
Bidra till att stärka patient- och anhörigperspektivet.
Bidra till att minska risk och sårbarhet
Skapa förutsättning för att hantera olika typer av kriser
Bidra till god tillgänglighet, förståelse och trygghet.
Inkludera IT förutsättningar i planeringsarbetet
Tillvarata barnperspektivet
Bidra till att minska risken för hot och våldsituationer
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2. Principer
Generellt, standardiserade utrymmen, flexibelt över tid.
I första hand utgå från ingen utökning av lokalyta. Se på andra möjligheter att nyttja lokalerna, t.ex. med ändrade öppettider. Se på arbetssätt, utgå från patientvolymer. Prioritera de
aktiviteter som ger effektivare patientflöden. Identifiera saker som vi kan sluta göra.
2.1 Kriterier för sjukhusverksamhet

På sjukhuset finns högteknologiska och komplexa lokaler där logistiska samband ger effektivitetsvinster. I sjukhuset finns verksamheter som kräver dessa förutsättningar men också
andra verksamheter som har samband gällande utrustning, personalkompetens och samordningsvinster som inte med förändrade arbetssätt eller tekniska lösningar kan säkerställas.
2.2 Planeringsprinciper

Flödesprincipen
• Understödja patientens väg genom vården
• Minimera patient- och personalförflyttningar
• Patientbehov går före organisationsbehov
Patientsäkerhetsprincipen
• Försvåra smittspridning
• Minimera transport av svårt sjuk
• Rätt personalkompetens lätt tillgänglig
Orienterbarhetsprincipen
• Enkelt att hitta (patient, anhörig, personal, student)
• En ingång för akuta patienter
• Separera publika och icke publika ytor
Generaliserbarhetsprincipen
• Hög grad av standardisering i lokalplanering
• Enkelt att byta funktion i lokal
Helhetsprincipen
• Bästa möjliga förutsättningar för alla patienter
• Sammanhållna lokaler
2.3 Riktlinjer och hanterande

Inför varje lokalanpassningsprojekt så sker en behovsanalys som en beskrivning av vilka
processer och flöden lokalerna ska stödja.

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

I planerandet av lokaler så används systemstöd PTS – Program för Teknisk Standard som
innehåller riktlinjer och krav som bygger på bästa erfarenhet och evidensbaserad kunskap
över hur hälso- och sjukvårdslokaler ska byggas. PTS beskriver lägsta godtagbara standard
på lokaler för att effektivt och hållbart kunna möta vårdens behov.
Behov av lokaler, tex fler administrativa arbetsplatser ska i första hand hanteras som behov
av omdisponering. Rutin för omdisponering är under framtagande.
Nära kopplat till lokaler är vissa inventarier, se rutin för gemensamhetsägda inventarier.
Under planperioden arbeta för standardiserade arbetsplatser, hanterande av administrativa
arbetsplatser och centraliserat stöd för inköp av möbler/inventarier.
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Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

2.4 Påverkan från omvärlden

•

Effekter av utredningen för högspecialiserad vård och övrig nivåstrukturering inom
vården är i nuläget okända

•

Effekter av utredningen effektiv vård av Göran Stiernstedt kan också komma att
påverka behovet av lokaler.

•

Teknisk utveckling, digitalisering, telemedicin och utveckling av vård på distans påverkar behovet av och på lokaler. Den tekniska utvecklingen vid mer specialiserad
vård leder i vissa fall också till behov av större lokalytor då både utrustning och
personal runt patienter blir mer omfattande.

•

Inom området eHälsa och IT sker en stor utveckling och expandering såväl lokalt
på Gotland och nationellt. Landsting samarbetar över gränserna och fler nationella
tjänster utvecklas.

•

Volymökningar inom hälso- och sjukvården som främst beror på att andelen äldre
ökar och på förbättrad överlevnad vid kronisk sjukdom. Nya behandlingar och läkemedel gör att tillstånd som längre tillbaka var allvarliga, ibland med dödlig åtgång,
idag kan behandlas och i viss mån botas.

•

Vården har i ökande omfattning blivit föräldracentrerad vilket innebär att föräldrarna från första stund uppmuntras till att ta aktiv del i vården och omhändertagandet av sitt barn och bereds möjlighet att vara med sitt nyfödda barn 24 timmar om
dygnet. Det nya sättet att vårda dessa patienter har visat sig leda till ett bättre utfall
både vad gäller överlevnad och graden av framtida handikapp. På många ställen i
landet så har man samvårdsplatser på barnavdelningen där både barn och föräldrar
har plats i gemensamt rum.
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3. Verksamheter
Mycket övergripande beskrivning av verksamheterna som nyttjar lokaler inom HSF och i
viss mån är volymer beskrivna. De verksamheter som har pågående lokalprojekt – från
behovsanalys till genomförd lokalanpassning beskrivs huvudsakligen utifrån lokalförändringsbehov.
Projekt genomgår nedanstående faser och kan vid varje fas innan bygg avbrytas och eller få
ändrat tidschema.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

3.1 Organisation
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3.2 Barn- och ungdomsmedicin
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Verksamhetsområdet har öppen-, dag- och slutenvård för barn- och ungdomar.
Neonatalvårdens lokaler behöver moderniseras så att dessa barn har tillgång till sina föräldrar dygnet runt. Behovet är föräldraplats till varje neonaltalplats samt erbjuda samvårdsplatser. En första behovsanalys och förstudie har genomförts men var inte möjlig att genomföra.
Antal öppenvårdsbesök
Antal dagvårdsbesök
Antal vårddygn neo
Antal vårddygn barnavd

2014

2015

2016

4942
724
567
2367

5110
625
554
2303

5230
685
772
2448

3.3 E-hälsa, MIT

Inom verksamheten hanteras den infrastruktur som hälso- och sjukvårdens IT-system behöver för att fungera. Eventuell utökning framöver. Administrativa arbetsplatser samt behov av tillgång till konferensrum och videokonferenser.
3.4 Enheten för akut omhändertagande
Behovsanalys

Förstudie

Program

Enheten för akut omhändertagande är
öppet och tillgängligt dygnet runt för alla
på Gotland vistandes akut sjuka.
Trånga lokaler, även vid minskning av
antalet patienter så är lokalerna trånga för
de funktioner som finns där idag. Det
finns inte tillräckligt med fri yta runt
funktionerna. För mycket verksamhet

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Antal öppenvårdsbesök

Projektering

Bygg

Uppföljning

och förvaring i korridorer. Problem med
sekretess vid anmälan (i väntrummet).
Under sommaren 2015 genomfört behovsanalys som innebär att ca 400 kvm
saknas för uppdraget, se bild. En förstudie är genomförd.

2014

2015

2016

21573

23138

24553
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Förstudie

3.5 Gynekologi/Obstetrik
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Verksamhetsområdet har öppen-, dag- och slutenvård för gynekologi och obstetrik.
Avdelningen har föreläggande från AMV gällande hygienutrymmen, vårdsalar och expedition. Lokalförändringar planeras vara genomförda under 2017.

Skissöversikt Gyn/Obstetrik
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Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

MVC, utom specialist MVC, vill flytta ut från lasarettet till Korpen. Möjligen ska behovsanalys göras tillsammans med BVC för att utreda flöden, processer och eventuella samordningsvinster.
2014
2015
2016
Antal förlossningar per år
ca 600
513
546
Antal öppenvårdsbesök
8222
9027
9604
Antal spec MVC besök
ingår i besök på MVC samt gyn-mott
789
795
667
Antal MVC besök
9077
10498
10225
Antal vårddygn gyn
828
932
931
Antal vårddygn BB
2222
2184
2249
Antal öppenvårdsbesök ungdomsmott
3525
3640
3268
Antal öppenvårdsbesök STI mott
270
317
384
3.6 Hab/Rehab

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Resursområdet har öppen- och dagvård samt arbetar mot slutenvården.
Traditionellt har verksamheten haft stora ytor, utvecklingen har gått framåt med ny arbetsätt och metoder vilket kräver anpassningar och sannolikt mindre ytor. Under de senare
åren har verksamheten minskat med ca 700 kvm, förändrat lokaler med träningskök mm.
Arbetet behöver gå vidare med lokalanpassningar i bassängområde, behandlingsrum och
administrativa arbetsplatser.
Antal öppenvårdsbesök– arbetsterapi
Antal öppenvårdsbesök– dietist
Antal öppenvårdsbesök– GoIT
Antal öppenvårdsbesök– habilitering
Antal öppenvårdsbesök– hörcentral
Antal öppenvårdsbesök – kurator
ingår i syncentral, hörcentral och habiliteringens siffror
Antal öppenvårdsbesök– logoped
Antal öppenvårdsbesök– rehabcentrum/Rehab lasarettet
Antal öppenvårdsbesök– syncentral
Antal öppenvårdsbesök– sjukgymnastik
Antal öppenvårdsbesök– Hemse/Klinte PV Sjg
Antal öppenvårdsbesök– Slite PV sjg
Antal öppenvårdsbesök– Visby PV sjg

2014

2015

2016

3577
2161
439
4009
3666

4347
2091
378
3493
3546

4198
2093
316
3309
3740

747
1488

708
1788

709
1404

5686
658
1908
3911
2880
10119

5910
711
2058
4320
2765
12179

5495
574
2099
4821
1586
9904

3.7 Kansli

Enheten har administrativ funktion och administrativa arbetsplatser, främst på visborg.
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3.8 Primärvård

Verksamhetsområdet har primärvård och barnahälsovård. Uppdraget har ökat i omfattning
de senare åren. På vissa vårdcentraler är det trångt och nästan ingen vårdcentral har bra
lokaler för provtagning. Både VC Visby Norr, VC Visby Söder och Hemse behöver göra
en behovsanalys.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Projektering

Bygg

Uppföljning

Behovsanalys BVC/BHV är påbörjad.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Slite VC ska genomföra begränsade lokalanpassningsåtgärder. Fastigheten är privat vilket
inneburit särskild utredning om genomförandet vilket fördröjt projektet med flera år.
Antal öppenvårdsbesök– Hemse VC
Antal öppenvårdsbesök– Hemse BVC
Antal öppenvårdsbesök– Klinte VC
Antal öppenvårdsbesök– Klinte BVC
Antal öppenvårdsbesök– Slite VC
Antal öppenvårdsbesök– Slite BVC
Antal öppenvårdsbesök– Visby Norr
Antal öppenvårdsbesök– Visby Söder
Antal öppenvårdsbesök– Visby Söder BVC
Antal öppenvårdsbesök – Primärvårdsjour

2014

2015

2016

31531
382
9283
169
15471
333
25715
30335
2417
1550

31088
1548
8948
584
15600
1110
26387
25929
8498
1540

34478
1652
6626
647
16111
1155
25714
24539
8864
1555

3.9 Psykiatri
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Psykiatrin har ett pågående omfattande lokalprojekt med inflyttning i september 2017.
Vision för projektet; En trygg, anpassningsbar och respektfull vårdmiljö
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Barn- och ungdomspsykiatrin har fått omfattande underhållsåtgärder under 2014/2016
Antal öppenvårdsbesök vuxenpsykiatri
Antal öppenvårdsbesök barn- och ungdomspsykiatri
Antal vårddygn heldygnsvård
Antal vårddygn barn – Redovisas på barnavdelningen

2014

2015

2016

19618

19086

18197

5644
8296

7001
4978

7494
4073

3.10 Service och diagnostik

Resursområdet har intensivvård, laboratoriemedicinskt centrum, Medicinsk teknisk avdelning, operation, röntgen, bemanningsenhet, sterilcentral, planeringsenhet vård.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Intensivvårdsavdelningen har för små patientrum för att få plats med dagens teknik, även
avdelningens disposition behöver förändras för att möta dagens krav på högteknologisk
vårdmiljö.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Medicintekniska avdelningen har mycket, mycket trånga lokaler. Behovsanalys pågår med
genomlysning av uppdrag och processer.
Operation har idag nationellt sätt små operationssalar och därmed begränsade möjligheter
till metod- och teknisk utveckling. Sterilcentralen ser möjligheter att kvalitetssäkra processen genom att utveckla med diskcentral. Röntgen byter ibland ut sin utrustning vilket innebär lokalanpassningar vid varje tillfälle.
2014
2015
2016
Antal öppenvårdsbesök röntgen
19543
21213
20301
Antal öppenvårdsbesök fys lab
4727
4195
4280
Antal öppenvårdsbesök Ak mott
11764
11357
10344
Antal öppenvårdsbesök An-IVA
1291
2179
2044
Antal operationer
4778
4639
4442
Antal vårddygn intensivvård
1395
1399
1392
3.11 Specialitetsområde: Infektion/Lungmedicin

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Infektions- och medicinavdelning A2. Lokalanpassningar gällande föreläggande AMV hygienutrymmen. Beräknas vara helt klart i mars 2017.

11 (18)

Region Gotland

Lokalförsörjningsplan

Antal öppenvårdsbesök infektion
Inf- lungmott, Inf-allergi, Inf-vaccination, Hälsossk-mott
Antal vårddygn infektion och lungmedicin

2014

2015

2016

3688
6780

3367
7146

3081
7058

3.12 Specialitetsområde: Internmedicin

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård.
De medicinska öppenvårdsmottagningarna utvecklas och har ökade behov av lokaler.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Medicinavdelning C4. Lokalanpassningar har genomförts gällande föreläggande hygienutrymmen.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Medicinavdelning A4 ska bygga två hygienutrymmen våren 2017 som lokalanpassning gällande föreläggande från Arbetsmiljöverket.
Antal öppenvårdsbesök medicin
Antal vårddygn medicin
(C4/A4, A4 stroke, Rehabcentrum)

2014

2015

2016

20253

21067

21826

19230

20240

19578

3.13 Specialitetsområde: Onkologi/palliativ medicin

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Specialitetsområdet omfattar öppenvård med hematologisk, onkologisk och AK mottagning (antikoagulantia, mottagning för sjukdomar och behandling som avser blodets levringsförmåga), dagsjukvård och slutenvård. Inom avdelningen inryms även det palliativa
teamet. Inom verksamhetens samtliga delar ses en ökning av antalet patienter och medföljande vilket ger ökat behov av mottagningsrum, behandlingsrum/platser och slutenvårdsplatser.
Antal öppenvårdsbesök
Antal dagsjukvårdsbesök
Antal vårddygn A3

2014

2015

2016

1680
3087
3367

1459
3180
3802

1411
3449
4020
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3.14 Specialitetsområde: Ortopedi/Rehab

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård. Önskvärd utveckling mot samlad avdelning för ortopedi. Minnesmottagning. Rehabiliteringsavdelning Korpen har behov vissa
underhållsarbeten.
2014

2015

2016

Antal öppenvårdsbesök ortopedi
9230
10986
Antal öppenvårdsbesök rehab år 2014 – redovisas under HabRehab
Antal vårddygn ortopedi på A4 resterande redovisas
på A3 under Kir/Uro
1773
5914
Antal vårddygn rehab
5198
5093

11675

5716
4668

3.15 Specialitetsområde: Kirurgi/Urologi

Specialitetsområdet omfattar öppen- och slutenvård. Öppenvårdsmottagningarna utvecklas
och fått ökade behov av lokaler.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Kirurgavdelning C3. Lokalanpassningar har genomförts gällande föreläggande hygienutrymmen.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Behovsanalys behöver göras för öppenvårdsmottagningarna.
Antal öppenvårdsbesök kirurgi
Antal öppenvårdsbesök urologi
Antal öppenvårdsbesök Endoskopi mottagning
Antal vårddygn kirurgi/Uro C3

2014

2015

2016

4662
2737
3513
12993

5236
2986
3489
9488

5441
3742
3823
9153

3.16 Specialitetsområde: ÖNH/Ögon

Specialitetsområdet omfattar främst öppenvård, viss slutenvård förekommer men har ingen
egen avdelning.
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

ÖNH mottagningen har utvecklats vilket skapat behov av utökade och förändrade lokaler.
Antal öppenvårdsbesök ögon
Antal öppenvårdsbesök ÖNH
Antal öppenvårdsbesök hud
Antal vårddygn ögon
Antal vårddygn ÖNH

2014

2015

2016

12327
5809
5914
5
545

12476
6103
5756
5
668

12548
6299
4987
18
543
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3.17 Tandvård

Mun- och Käkcentrum – specialisttandklinik, tandregleringsvård, sjukhustandvård och käkkirurgi på Visby lasarett. Folktandvård i Visby, Hemse, Roma och Slite. Samtliga har verksamhet 5 dagar i veckan utom FTV i Visby som har verksamhet sex dagar i veckan.
Mun och käkcentrum har mycket trånga lokaler, likaså i Slite.
2014
Antal öppenvårdsbesök mun och käk
Antal öppenvårdsbesök FTV Wisby
Antal öppenvårdsbesök FTV Slite
Antal öppenvårdsbesök FTV Hemse
Antal öppenvårdsbesök FTV Roma

2015

2016

9805
23760
3209
5780
4409

9603
20712
3250
5490
5179

3.18 Utbildning

Respektive program med studenter och medarbetare inom olika professioner har krav på
färdighetsträning på Kliniskt träningscenter. Studenterna ska, förutom den verksamhetsförlagda utbildningen på enhet också beredas möjligheter att på distans delta i seminarier via
telebildlänk till Uppsala Universitet samt delta i seminarier och yrkesmässig handledning
inom sjukvårdens lokaler. Medicinskt fackbibliotek.
2014
Antal studieveckor – barnmorskeprogrammet, Biomedicinsk analytikerprogrammet
enligt ök
Antal studieveckor – Fysioterapeutprogrammet
80
Antal studieveckor – Läkarstuderande
ca 100
Antal studieveckor – Sjuksköterskeprogrammet
1080
Antal studieveckor – Specialistsjuksköterskeprogrammet
100
Antal studieveckor medarbetare
Ca 10

2015

2016

190
ca 120
831

190
ca 120
831

102
Ca 10

102
ca 10

3.19 Övergripande

Gemensamma strukturer för hälso- och sjukvården och då oftast för sjukhuset
såsom reservkraft, reservvatten, gasredundans, helikopter, centralkassor/ receptioner mm
Projekt förenklad betalning kommer att påverka under planperioden
Behovsanalys

Förstudie

Program

Projektering

Bygg

Uppföljning

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Administrativa arbetsplatser. Under planperioden se på behov, riktlinjer och hanterande.
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4. Projekt
Den fysiska planeringen på ett sjukhusområde syftar till att säkerställa kvaliteten i de investeringsbeslut som successivt måste fattas för sjukhusets förnyelse och utveckling samt att
upprätthålla beredskap för att möta vårdens utveckling. Underhållsbehov, omdisponeringar
av lokaler eller åtgärder inom pott för mindre ombyggnationer behandlas inte inom lokalförsörjningsplanen.
4.1 Projekt
2018

2019

2020

2021

2022

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Bygg och anläggning enligt
lokalförsörjningsplan
Mindre ombyggnad, pott
Rehabenheten Korpen
Enheten för akut omhändertagande
inkl tillbyggnad plan 2-3

2 000
10 000

30 000
4 000

16 000
17 000

10 000

34 000

33 000
1 000

Tillbyggnad plan 4-6
Total kostnad vid om/tillbyggnad plan 2-6
Intensivvårdavdelningen
Primärvård

2 000

2 000

20 000

2 000

4.2 Pott; mindre ombyggnationer

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Mindre löpande lokalanpassningar, främst ålägganden från myndigheter men också nödvändiga mindre förändringar för att anpassa mot verksamhetsförändringar, medicinteknisk
utveckling och patientsäkerhetsåtgärder. Vissa lokalåtgärder i samband med investeringar i
maskiner och inventarier. Behov av att snabbt vidta åtgärder (myndighetsbeslut, verksamhetsförändringar) för att anpassa befintliga lokaler.
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5. Fastigheter
Redovisning av de fastigheter som hälso- och sjukvården hyr av teknikförvaltningen.

5.1 Abborren 9, Visby

Visby lasarett, sjukhus
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 40 540 kvm
Lite historik;
1200 – talet St: Göran Hospital
Innan 1903 låg sjukhuset på Norra Kyrkogatan i innerstaden
Visby lasarett öppnades strax norr om
staden vid Strandgärdet den 10 februari
1903. Hade 94 vårdplatser.
Kostnaden för lasarettet uppgick till 441
356 kronor och 44 öre.

1903

1910

Under perioden 1930-1950 utökades
byggbeståndet med ytterligare två flyglar
mot S:t Göransgatan. En större tillbyggnad gjordes även under åren 1959-1963.

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Under 1970- och 1980-talet var frågan
om byggande av nytt sjukhus föremål för
omfattande diskussion. Kommunstyrelsen fattade 1990 beslut om byggstart för
förnyelse av Visby lasarett. Beslutet innebar att Gotland skulle få ett modernt
sjukhus med i princip samma bredd på
utbudet av medicinska specialiteter som
tidigare. Förnyelsen skedde i tre etapper
mellan 1990 och 1997 och skapade utrymme för ca: 200 vårdplatser och beräknades för ca: 70 000 patientbesök.
2006 invigdes hus 31, Dialys. Tre plan
och rymmer bl.a. konferenslokaler och
servercentral för lasarettet i markplanet. I
entreprenaden på drygt 50 milj. ingick
också en havsvattenpumpstation, placerad närmare sjön.

1930

1960

Aktuell bild
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5.2 Korpen 5, Visby

Öppen och slutenvård. Psykiatri, rehabilitering, vårdcentraler, tandvård mfl.
Ägs av Region Gotland.
Hus 01, byggt år 1984
Hus 02, byggt år 1938
Hus 03, byggt år 1938
Hus 07, byggt år 1959

Hus 08, byggt år 1959
HSF hyr totalt 15 000 kvm

5.3 Torsken, Visby

Barn- och ungdomspsykiatri.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 1 313 kvm
Byggt år 1971

5.4 Makrillen 3, Visby

Personalbostäder
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 458 kvm.
Byggt år 1955

5.5 Grönsiskan 4, Visby

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

Visuell kommunikation.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 414 kvm
Hus 02, byggt år 1930
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5.6 Kilåkern 2, Slite

Vårdcentral, Rehabilitering, folktandvård.
Ägs av Hemsö fastigheter
HSF hyr totalt 1 757 Kvm
Hus 01A, byggt år 1971
Hus 01B, byggt år 1991

5.7 Sicklings 1:113, Klintehamn

Vårdcentral, Rehabilitering
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 744 kvm
Byggt år 1962

5.8 Fasanen 10, Hemse

Vårdcentral, Rehabilitering,
Folktandvård.
Ägs av Hemsö Fastigheter
HSF hyr totalt 2 274 kvm
Byggt år 1980

5.9 Romakloster 1:46 Roma

Folktandvård.
Ägs av Region Gotland
HSF hyr totalt 365 kvm
Byggt år 1954

Ärendenr HSN 2017/11 Datum 2017-03-02

5.10 Visborg 1:13, Gute, Visby

Administration
Ägs av Vacse
HSF hyr totalt 297 kvm
Byggt år 1905
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Ärendenr RS 2017/7

Överförmyndarnämnden
Region Gotland

Datum 6 mars 2017

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018 – 2020
för Överförmyndarnämnden
1 Verksamhet, uppdrag och resurser 2018-2020
Verksamhet

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare,
gode män och förvaltare i Region Gotland. Tillsynen ska garantera rätten åt
personer som inte själva kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja
för sin person. Nämnden är också ansvarig för att engagera, rekrytera och
utbilda gode män och förvaltare. Nämnden ansvarar även för att förordna god
man för ensamkommande barn.
800
700

God man 11:4

600

Tillfällig god man
11:2-3

500
400

Förvaltare 11:7

300
God man för ensamkommande barn

200
100
0
20062007200820092010201120122013201420152016

Antal ärenden 2006-2016

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 99 20

Org nr 212000-0803

E-post registrator-ofn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förmyndare/
medförmyndare
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Antal vanliga ställföreträdarskap, god man eller förvaltare, är relativt konstant
och håller sig mellan 600 - 700 stycken/år. Det motsvarar ca 1,2 % av
befolkningen på Gotland, vilket är ungefär i nivå med riksgenomsnittet.
Antalet ärenden med ensamkommande barn ökade kraftigt under slutet av
2015, för att därefter plana ut och minska något under 2016. Vid årsskiftet
2016/2017 fanns 175 ensamkommande barn inom överförmyndarnämndens
verksamhet. Minskningen har delvis berott på att flyktingströmmen i stort sett
upphört och delvis på att en del av de anvisningskommuner som tidigare
placerat barn på Gotland nu hämtat hem dem.
Ensamkommande barn

Under hösten och vintern 2015/2016 anlände många ensamkommande barn
till Gotland. Som mest noterades 255 registrerade barn vid
överförmyndarnämnden. Ca 70 av dessa barn var placerade på Gotland av en
annan kommun och har under 2016 flyttat tillbaka till anvisningskommunen.
Detta, tillsammans med att några barn fyllt 18 år, har inneburit att antalet
ensamkommande barn minskat under året. Överförmyndarnämnden har i
dagsläget (2017-01-03) totalt 175 aktiva ärenden med ensamkommande barn.
Trots att andelen barn har minskat under 2016 är arbetsbelastningen på
överförmyndarnämndens kansli fortsatt mycket hög. Den största
arbetsinsatsen avser granskning av redogörelser för att fatta beslut om arvode,
registrera tolk- och resekostnader samt återsöka dessa kostnader hos
Migrationsverket för de gode männen. I och med att de gode männen lämnar
in sina redogörelser kvartalsvis återsöker överförmyndarnämnden pengar fyra
gånger per år. Det tar en heltidsanställd handläggare ca två veckor per kvartal
att sammanställa samtliga dokument för återsökning. Det innebär en total
arbetsinsats av åtta veckor om året, enbart för dessa arbetsuppgifter.
Överförmyndarnämnden ansvarar fortlöpande för övrig handläggning kopplad
till de ensamkommande barnen. Det handlar främst om byte av god man,
klagomålshantering och beslut om god man. I hanteringen ingår kontakter med
flertalet olika aktörer, t.ex. socialsekreterare, HVB-boenden, Migrationsverket,
skolan, Länsstyrelsen och så klart de gode männen.
Under 2017 kommer ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga att träda i kraft. Ersättningen kommer från
den 1 juli 2017 att utgöras av ett schabloniserat ersättningssystem. Enligt det
nya ersättningssystemet kommer kommuner att tilldelas ett schablonbelopp om
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52 000 kr/barn. Det finns några faktorer kring det nya ersättningssystemet som
är osäkert i dagsläget. T.ex. är det osäkert hur stor del av detta schablonbelopp
som kommer tillfalla överförmyndarnämnden. Under våren 2017 kommer
förhandlingar mellan socialtjänst, skola och överförmyndarnämnden att äga
rum för att försöka fördela schablonersättningen på bästa sätt inom Region
Gotland. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är vilka övergångsbestämmelser som
är tänkta att gälla från nuvarande ersättningssystem in i det nya systemet. Det
är vidare oklart hur överförmyndarnämnden får ersättning för de barn som är
anvisade av en annan kommun och vistas på Gotland, där
överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och arvodering av god man.
Enligt de beräkningar som kansliet har gjort i dagsläget, baserat på de
ensamkommande barn som finns på Gotland just nu, kommer
överförmyndarnämnden att behöva 1,5 miljoner kr under hösten 2017 och 1,5
miljoner kr under 2018. Beräkningarna har dock gjorts helt obeaktat eventuella
övergångsregler, då dessa inte är kända i dagsläget.
En trolig konsekvens av det nya ersättningssystemet är att riktlinjer för
arvodering av ställföreträdare kan komma att behöva ses över och revideras.
Utökat uppdrag och prioriterade arbetsområden

Överförmyndarnämnden har sedan 2015 ett utökat ansvar kring utredning och
behov av god man/förvaltare, ansvar för utbildning av ställföreträdare samt
högre krav på kontroll av lämplighet av ställföreträdare. Utöver detta
tillkommer en skyldighet att tillhandahålla statistik till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Dalarna fick i samband med detta i uppdrag att precisera vad
det utökade uppdraget kring utbildning och statistik de facto innebär, men har
ännu inte återkommit till överförmyndarna med besked angående detta.
Överförmyndarnämnden har dock redan höjt ambitionsnivån vad gäller
utbildning av ställföreträdare och har tillsammans med ett studieförbund under
2015 genomfört en utbildningsserie i tre omgångar. Under 2016 pausades detta
arbete till följd av det stora inflödet av ensamkommande barn och den höga
arbetsbelastning som följde. Under 2017 är ambitionen att återuppta
samarbetet med studieförbundet samt att överförmyndarnämnden planerar för
att genomföra egna utbildningstillfällen under hösten.
Överförmyndarnämndens kansli kommer under 2017-2018 att prioritera några
av verksamhetens arbetsområden. Dessa områden är just rekrytering och
utbildning av ställföreträdare, att uppdatera hemsidan, att uppdatera

3 (6)

Överförmyndarnämnden
Region Gotland

informationsmaterial samt att arbeta med verksamhetssystemet Wärna och dess
användarvänlighet m.m.
Resurser

Överförmyndarnämnden består av sex ledamöter, tre ordinarie och tre
ersättare.
Nämnden
köper
administrativ
kanslitjänst
av
regionstyrelseförvaltningen, vilken enligt överenskommelse administrerar,
bereder och verkställer beslut efter delegationsordning.
Fram till hösten 2015 rådde det balans mellan verksamhet och tilldelade
resurser. Det ökande antalet ensamkommande barn har dock inneburit att
personalen fått prioritera dessa ärenden före den ordinarie verksamheten med
tillsyn och utbildning av ställföreträdare. Trots ökade kostnader till följd av
arbetet med ensamkommande barn slutar 2016 års resultat på ett överskott på
103 tkr. Resultatet beror dock delvis på att kanslifunktionen gett ett överskott
med 158 tkr till följd av en del tillfälliga vakanser, delvis på att nämnden gjort
besparingar genom bland annat inställda sammanträden, samt att nämnden
erhållit återbäring från serviceförvaltningen med 66 tkr.
2015 erhöll överförmyndarnämnden 810 tkr från socialnämnden i ersättning
för ökande och kommande kostnader beroende på ensamkommande barn.
Dessa avsattes till eget kapital. För 2016 har överförmyndarnämnden blivit
beviljade att utnyttja 300 tkr av det egna kapitalet för att täcka de ökade
kostnaderna. Resterande eget kapital behöver kunna nyttjas under 2017 för
tillfällig förstärkning på kansliet.
Överförmyndarnämndens kansli består idag av 3,75 handläggare och är ordnad
i avdelningen Kommunikation, enheten kommunikation och kansligrupper.
Med den höga arbetsbelastningen i åtanke ser nämnden ett behov framåt att
utöka antalet tjänster från 3,75 till 4. En sådan utökning beräknas kosta
135 000 kr/år. Utöver detta ser nämnden ett behov av att kansliet under
kommande år byggs upp kompetensmässigt för att ge medborgare trygghet och
stabilitet, såväl för huvudmän som för ställföreträdare. Under 2016 har kansliet
haft två jurister som slutat, delvis pga. ett allt för lågt löneläge. Utöver detta
kommer en mycket erfaren och mångårig handläggare att gå i pension under
hösten 2017. En åtgärd för att få stabilitet och för att säkerställa
kompetensnivån i kansliet är att få handläggare och jurister med rätt
kompetens och arbetslivserfarenhet. Dessa har självklart anspråk på en
marknadsmässig lönenivå som överförmyndarnämnden inte kunnat erbjuda
hittills. För att få medarbetare som stannar kvar och utvecklar verksamheten
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vid kansliet krävs en höjning av kompensation på 120 000 kr/år för
lönejusteringar. Likaså har kansliet behov av kompensation om 50 000 kr/år
för vikarie/tidsbegränsad anställning under vissa perioder under året.

2 Driftbudget 2018-2020
Nämndens budget för 2017 omfattar totalt 6 896 tkr som fördelas enligt
följande; 2 809 tkr kansli, 3 786 tkr arvoden 1 och 301 tkr nämnden.
Ställföreträdare har, enligt lag, rätt till ett arvode och omkostnadsersättning för
det uppdrag de utför. Nämndens arvodeskostnader grundar sig på antalet
ärenden nämnden har ansvar för och är därför opåverkbara för nämnden.
Som huvudregel ska huvudmannen själv stå för arvodet till ställföreträdaren
men om huvudmannens inkomster understiger 2,65 prisbasbelopp övergår
betalningsansvaret till regionen. Andelen ärenden där regionen betalat arvoden
har ökat, från 53 % 2015 till 55 % 2016.
Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare fortsätter således att öka och visar
för 2016 ett underskott mot budget med - 230 tkr (-129 tkr, 2015). Budgeten
2016 för arvoden till ställföreträdare minskades med 70 tkr jämfört med 2015
enligt det sparbeting på 1 % som ålades nämnden. Däremot gjordes ingen
förändring av arvodesriktlinjerna.
Utveckling

När nämnden prognostiserar framåt tros behov av ställföreträdare inte minska
utan istället öka till följd av den demografiska utvecklingen på Gotland, där
befolkningsmängden ökar, medellivslängden stiger och psykisk ohälsa tenderar
att öka. Detta tillsammans med vetskapen om att nämndens budget för
arvodering gått med underskott tidigare år gör att nämnden framåt ser ett
behov av tillskott i budget.
Det alternativ till ställföreträdarskap i form av framtidsfullmakter, som enligt
lagförslag är tänkt att träda ikraft under 2017, kommer med all sannolikhet inte
att innebära någon märkbar effekt avseende överförmyndarnämndens
verksamhet under de kommande åren.
Region Gotland har påbörjat projektet avseende digitalisering av samtliga
nämnder. Överförmyndarnämnden väntar ännu på sin tur, men förhoppningen
Arvoden till gode män för ensamkommande barn är ej inkluderad i budgeten eftersom dessa
arvoden är ett tillfälligt utlägg som senare återsöks hos Migrationsverket.

1
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är att komma igång under 2017. Vidare utreder överförmyndarnämnden
möjligheterna att införa vissa e-tjänster, exempelvis att kunna erbjuda
årsredovisningar på digital väg, vilket skulle kunna effektivisera verksamheten
avsevärt.
Överförmyndarnämnden har efter några tuffa år lyckats bygga upp en mycket
väl fungerande verksamhet vilket bland annat återspeglas i det goda resultatet i
kundenkäten samt avsevärt förbättrade resultat i Länsstyrelsens senaste
granskningsrapporter. Som en direkt följd härav har även förtroendet för
överförmyndarnämnden och dess verksamhet stigit markant och ligger idag på
en mycket hög nivå, vilket är synnerligen tillfredställande. Ett förtroende tar
lång tid att bygga upp men kan raseras hastigt. Det är därför av yttersta vikt att
tillräckliga resurser finns så att detta förtroende kan bibehållas och att
överförmyndarnämnden och dess verksamhet, trots sin ringa storlek inom
Region Gotland, inte förbises.
2.1 Överförmyndarnämnden har inga taxor och avgifter som ska ändras 2017.
2.2 Överförmyndarnämnden har inga externa avtal som kräver kompensation.

3 Investeringsförslag 2018-2022
Överförmyndarnämnden har, likt övriga Region Gotland, planer på att
digitalisera verksamheten i den utsträckning detta är möjligt.
Nämndsadministrationen har ett stort behov av att digitaliseras, liksom
ärendehantering, granskning av årsräkningar och arkivering. Under 2017
kommer nämnden att omvärldsbevaka och samla information om hur
digitalisering av verksamheten kan ske. Denna omvärldsbevakning kommer
bl.a. ske genom studiebesök i andra kommuner. Utifrån den
omvärldsbevakning som genomförs under 2017 kommer en plan och budget
att kunna tas fram för fortsatt arbete under 2018-2020. Ambitionen är att så en
stor del som möjligt av verksamheten ska vara digitaliserad 2020.

4 Uppdrag
Nämnden har inga uppdrag
Lennart Petersson
Ordförande
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Patientnämnden

Pan dnr

Patientnämnden

Pan A7/2017

Ert ärendenr RS 2017/7

Region Gotland

Datum 6 april 2017

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018 – 2020
1. Verksamhet och resurser för 2018-2020
.
Lagstadgat uppdrag idag
Patientnämndens har tre huvuduppgifter;
•
•
•

att stödja och hjälpa enskilda patienter i kontakterna med vården
att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården
att se till att patienter med tvångsvård får en stödperson

Patienter som vänder sig till patientnämnden med klagomål, synpunkter och
frågor ska få den information, det stöd och den hjälp de behöver för att kunna
ta tillvara sina intressen i vården.
Till vården ska patientnämnden rapportera vad den iakttar i sin verksamhet
och särskilt uppmärksamma vården på patientsäkerhetsrisker. Detta innebär att
patientnämnden behöver analysera den information som kommer in genom
handläggning av patientärenden. Detta gäller både i enskilda ärenden och
genom att uppmärksamma trender. Vad patientnämnden uppmärksammat i sin
verksamhet ska sedan återföras till vården.
Patienter med tvångsvård ska, om de så önskar få en stödperson utsedd genom
patientnämndens försorg. Detta medför att nämnden ska rekrytera, utbilda
och kontrollera personer som vill vara stödperson. I uppdraget ingår också att
genom återkommande information till psykiatrin arbeta för att alla som har
tvångsvård får kännedom om möjligheten att få en stödperson.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 80 62

Org nr 212000-0803

E-post registrator-pan@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/patientnamnd
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Organisation och kostnader
Nämnden
Nämndens har sex sammanträden per år. Antalet ledamöter har minskats från
en ordinarie ledamot och en ersättare från varje parti som fanns representerat i
fullmäktige till tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Detta är en halvering
av antalet ledamöter jämfört med föregående mandatperiod. Antalet
sammanträden är tre på våren och tre på hösten och antalet går inte att minska
om nämnden ska kunna fungera tillfredställande. Nämnden behöver också ha
ett visst utrymme för utbildningsinsatser och extramöten. Under 2016/2017
har exempelvis fem planeringsmöten skett med anledning av den
presidiekonferens nämnden ska stå som värd för i november 2017.
Stödpersonsverksamheten
Stödpersonsverksamheten är lagstadgad och kostnaden går inte att påverka på
annat sätt än genom att sänka arvodet till stödpersonerna. I ett nationellt
perspektiv är dessa redan idag låga och behöver ses över. Kansliet behöver
istället arbeta för att fler patienter med tvångsvård ska få en stödperson.
Kansliet
Kansliet är from 2017-01-01 organiserat under enheten Social hållbarhet som
tillhör avdelningen Regional utveckling. Kansliet är nämndens beredande och
verkställande organ samt dess administrativa stöd.
Kansliet har under 2016 bemannats med 1,14 tjänst. Bemanningen har bestått
av en heltid handläggare samt en timvikarie. Bemanningen behöver utökas till
sammanlagt två heltidstjänster from 2018-01-01.

Balansen mellan uppdrag och mål för 2016 och 2017
Under 2016 har de mål nämnden satt upp för verksamheten inte riktigt
uppnåtts. Framförallt är det bidraget till hög patientsäkerhet och
kvalitetsutveckling i vården som behöver förbättras. Målen för brukare/kunder
har inte heller uppnåtts. Likaså behöver informationen till både vårdpersonal
och medborgare utökas. Stödpersonsverksamheten behöver också ses över.
Orsaken till att uppdraget inte utförts tillfredställande är brist på
handläggartimmar. Den halvtidstjänst som planerades då nämnden fick utökad
budget 2011-01-01 har merparten av tiden sedan 2011 varit vakant.
Det har varit svårt för Serviceförvaltningen(SF) att förse nämnden med
kvalificerade handläggartimmar i tillräcklig omfattning.
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Budgeten räcker sedan några år endast till en heltid handläggare samt en
timvikarie. Under 2016 har kansliet tillförts 287 timmar kvalificerad
handläggartid utöver ordinarie heltidstjänst.
Nämnden har köpt kanslitjänsten till ett fast pris av SF och sedan 2017-01-01
av Regionstyrelseförvaltningen (RSF).
I överenskommelsen mellan nämnden och RSF och tidigare SF regleras endast
vilka arbetsuppgifter kansliet ska utföra. Det finns inte specificerat hur många
tjänster eller timmar kanslitjänsten ska innehålla. Under flera år har
kanslitjänsten uppvisat ett överskott. Nämnden bedömning är att kansliet varit
underbemannat.
Kommentar
Årsbokslut Överskott i
kronor för
kanslitjänsten
2014
100 000
Valde SF att återbetala 100 000 kronor till nämnden
pga. att halvtidstjänsten varit vakant
2015
185 000
Av SF redovisat överskott för kanslitjänsten
2016
123 000
Av SF redovisat överskott för kanslitjänsten

Förändrad verksamhet
Ärendemängden har under flera år varit relativt konstant med små
fluktuationer. Resterande arbetsuppgifter har däremot ökat år från år.
Patientnämnden har utvecklats och deltar numera aktivt i många av de
processer som gäller för alla nämnder i regionen. Detta är positivt och
nödvändigt för att patientnämnden ska kunna inta en aktiv roll i Region
Gotlands och sjukvårdens utveckling.
Kansliets nationella kontakter har också ökat. Dessa består ex av att vara
representant för Gotland i flera nationella nätverk samt att vara kontaktperson
gentemot myndigheter som exempelvis Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Utveckling pågår ständigt nationellt och ska kansliet kunna hålla jämna
steg med övriga patientnämnder är det nödvändigt att delta i dessa
sammanhang.
Sammantaget medför detta att den tid som återstår för handläggning av
patientärenden och för informationsinsatser har blivit mindre.

Patientnämnden
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Behov och prioriteringar för 2018-2020
Patientnämnderna kommer med största sannolikhet att få utökat uppdrag från
2018-01-01. Det är resultatet av den översyn av klagomålshanteringen som
gjorts. Anledningen till översynen är att klagomålssystemet upplevs som
otydligt av patienterna. Dagens klagomålssystem tar också en betydande del av
Inspektionen för vård och omsorgs, (IVO: s) resurser i anspråk. Detta har
påverkat tillsynen över hälso- och sjukvården negativt.
I slutbetänkandet ”Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn”
SOU 2015:102 framgår att patienterna i första hand ska vända sig till
vårdgivaren.
Eftersom patienterna är i beroendeställning till vården ska patientnämnderna,
som är en självständig instans stödja och hjälpa patienterna och verka för att
vårdgivaren ger svar och förklaringar till det som inträffat. Patientnämnderna
får också ett utvidgat uppdrag
Lagrådsremissen ”Ett mer ändamålsenligt klagomålsystem i hälso- och
sjukvården” överlämnades av regeringen till lagrådet 2017-01-26.
Propositionen överlämnades av regeringen till riksdagen 2017-03-16.
Utökat uppdrag

•
•
•
•

•

•
•

Patientnämnden ska bidra till patientcentrering och hög
patientsäkerhet. För att kunna göra detta måste fakta/synpunkter
inhämta och analyseras.
Nämnden ska uppmärksamma och kommunicera riskområden och
hinder för en säker och patientcentrerad vård.
Nämnden ska peka på de utmaningar som finns för patientcentrering i
vården.
I analysen ska olika perspektiv beaktas såsom jämställdhets- och
barnperspektiv m.fl. Analyserna ska fokusera på klagomålens innehåll.
De bör behandla vad det ur patientens perspektiv finns för
förbättringsområden i vården.
Grupper av patienter ska identifieras som får eller riskerar att få vård
som brister i kvalitet och säkerhet. Detta medför att synpunkter från
patienter och närstående (utöver själva klagomålet) kan behöva
inhämtas. Vidare bör synpunkter från organisationer som företräder
patienter och anhöriga beaktas i analysarbetet.
Nämnden kan även föreslå åtgärder som behöver vidtas i landstinget
eller i kommunen för att komma tillrätta med identifierade problem
och riskområden.
Det förtydligas att nämnden ska kommunicera på lämpligt sätt med
hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

Patientnämnden
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Resursbehov from 2018-01-01

•

Från 2018-01-01 behöver tillföras nya medel som motsvarar en
heltidstjänst.

•

Kompetensen behöver höjas på flera olika områden exempelvis vad
avser analyskunskap. Detta kan komma att medföra kostnader.

•

Medel behöver läggas på informationsinsatser, inklusive översättningar.

•

Marknadsläget när det gäller löner för kvalificerade handläggare med
analyskompetens och vårderfarenhet i legitimationsyrke talar för att
nuvarande lönenivå kan visa sig otillräcklig vid rekrytering.

2. Driftbudget 2018-2020
Nämndens budget för 2017 omfattar 1 222 000 kronor som fördelas enligt
följande; 1 108 000 kronor för kanslidelen, 22 000 kronor för
stödpersonsverksamheten och 92 000 kronor för arvoden, konferensavgifter
och liknande för ledamöterna.
Budgeten för ledamöterna och stödpersonverksamheten är tillräcklig.
Kansliet bemanning behöver utökas med ytterligare en kvalificerad handläggare
från 2018-01-01.
I klagomålsutredningen nämns ett statsbidrag på cirka 700 000 per mindre
patientnämnd. Detta statsbidrag är endast avsett att täcka de merkostnader
som de nytillförda uppgifterna medför.
2.1 Patientnämnden hanterar inga taxor och avgifter.
2.2 Patientnämnden har inga externa avtal som kräver kompensation.

Patientnämnden
Region Gotland

3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Patientnämnden har inget investeringsbehov under planperioden

4. Uppdrag

Patientnämnden har inga uppdrag.

PATIENTNÄMNDEN

Pia Dyvander Johansson
Ordförande
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Valnämnden

74
76

Kod
Org
11
Ansvar
1005
Konto
35
49
50
55
56
60
64
65
68
69
70
71
72
-900,00
0
850,00
27,00
340,00
55,00
7,00
7,00
300,00
15,00
3,00
25,00
30,00

Övriga statsdbidrag
Preliminär kostnad, interndebitering
Löner arbetad tid
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter enl lag
Lokal- och markhyror mm
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial o trycksa
Tele, IT-kommunikation och postbefodran
Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel
Transporteer och resor
Representation
Annonser, reklam, info
850,00
11,00
1 620,00

1 620,00

Valnämnd

Övriga köpta tjänster
Diverse kostnader
Totaler

1 620,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2018 Riksdag- och kommunalval sep 2018
Årsbudget Utfall perioden

Politikerorganisationen

Org
Ansvar
Org

850,00
11,00
1 620,00

-900,00
0,00
850,00
27,00
340,00
55,00
7,00
7,00
300,00
15,00
3,00
25,00
30,00

1 620,00

1 620,00

Kvar av budget
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1. Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att öka kvaliteten på hela måltiden (§293,200910-26). Detta ska ske bland annat genom matlagning nära gästen, sänkta varmhållningstider
och ökad andel matlagning från grunden. Organisationen ska ha god driftsekonomi och
präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267) som bland annat visar på arbete för att minskat svinn, god långsiktig resurshushållning och hänsyn tagen till miljön.
Med utgångspunkt i direktivet (§293,2009-10-26) upprättade förvaltningen ett förslag till
plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation(SF 2010/250), sedermera kallad
Kostutredning. Många kök var vid denna tidpunkt väldigt eftersatta vad gäller så väl utrustning som underhåll och en plan om upprustning av ett stort antal kök togs fram och godkändes av regionstyrelsen. Enligt planen skulle samtliga förändringar varit genomförda till
2015, men på grund av ekonomi och till viss del praktisk genomförbarhet, har flera ombyggnationer/förändringar flyttats fram i tiden.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Översyn av planen har löpande och i samband med strategisk plan setts över utifrån förändrade förutsättningar så som tilldelade investeringsmedel, förändrat kostnadsläge och
kunders (förvaltningars) förändrade planer. 2014 justerades de uppskattade kostnaderna
med 40% då man i ursprunglig plan och utredning inte tagit hänsyn till bl.a. byggherrekostnader. En mer omfattande översyn gjordes 2014/2015 (SF 2015/49) i syfte att se om föreslagen produktionsplanering fortfarande var den mest optimala för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå intentionerna i Regionstyrelsens direktiv. Justeringar i planen gjordes bl.a.
med att förändra planen för Hemses båda kök, Strandgärdets kök och Lärbro kök vilket resulterade i en minskad investeringskostnad om 11,9 mnkr.
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2. Status
2.1. Mottagningskök blir tillagningskök

Under åren har ett antal mottagningskök byggts om till tillagningskök. Effekten av detta
har bland annat blivit:
-

-

-

-

-

-

Ökad matlagning nära gästen
Ökad matlagning från grunden

(Fler ugnar, skärmaskiner och nedkylningsskåp är exempel på utrustning som ökar
möjligheterna att laga mat från grunden.)
Minskade varmhållningstider

(Genom att laga mat på plats i stället för att få den skickad kan maten produceras i
omgångar efter behov)
Minskat svinn

(Leverans av mat till mottagningskök innebär i många fall stora svårigheter att hålla
nere svinnet. Att tillaga nära gästen möjliggör tillagning efter hand med minskat
svinn som resultat.)
Trevligare måltidsmiljö och fler ätande

(i samband med att köken byggts om har även vissa matsalar rustats upp)
Förbättrad arbetsmiljö

(bättre maskiner och flöden)
Färre transporter med mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet vid skolor

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De kök som har byggts om från mottagningskök till tillagningskök är köken vid:
-

Solbergaskolan

-

Fole skola

-

Kräklingbo skola

-

Stenkyrka skola

Även köket i Gardaskolan byggdes efter branden 2009, om till ett tillagningskök som togs i
drift hösten 2011.
2.2. Övriga genomförda upprustningar och ombyggnationer

Mellan 2012-2016 har nedan objekt på ett eller annat sätt investerats i. I vissa fall har åtgärderna främst handlat om nya maskiner men i de flesta fall har även renoveringar och ombyggnationer gjorts och i några fall även utbyggnad. Effekterna har av åtgärderna blivit
många och goda med sammantaget:
-

för så väl personal som gäster.
(t.ex. säkrare maskiner och möjlighet att särskilja hantering av specialkost)

Ökad säkerhet
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-

Minskade varmhållningstider

-

Ökad matlagning nära gästen

-

Förbättrade produktionsflöden för ökad produktionseffektivitet

-

Förbättrad arbetsmiljö

Status köksinvesteringar

(t.ex. tillagas fler delkomponenter som potatis och grönsaker i dag i mottagningskök och nytillkommen utrustning gör att maten i vissa fall kan lagas i omgångar och närmre serveringstiden)

(t.ex. diskinlämning, säkrare maskiner, bättre flöden)

Investeringar har gjorts i köken vid följande skolor och förskolor:
Fårösundskolan

Mottagningskök där utrustning byttes ut och köptes till för att öka matlagning nära gästen
och minska varmhållningstider. En ombyggnation där nytillkommen diskinlämning förbättrade arbetsmiljön.
Vitkålens förskola

Tillagningskök där byte av viss utrustning för ökad säkerhet och effektivare produktion
gjordes. Sänkta varmhållningstider och förbättrad arbetsmiljö.
Väskindeskolan

Tillagningskök som var väldigt eftersatt och där elevantalet ökade. Om- och utbyggnation
förbättrade logistik, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Kabyssens förskola

Tillagningskök där mindre investering i utrustning förbättrade produktionslogistiken och
därmed arbetsmiljön. Saknar fortfarande viss utrustning.
Lyckåkerskolan

Mottagningskök där ombyggnation och utrustning för förbättrat flöde och ökad möjlighet
till matlagning nära gästen genomfördes. Saknar fortfarande diskinlämning.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Romaskolan

Väldigt eftersatt tillagningskök där kapaciteten ej motsvarade behoven. En större om- och
nybyggnation genomfördes med ökade möjligheter att genomföra uppdraget som resultat,
samt förbättrad arbetsmiljö.
Alléskolan

Ett mycket eftersatt mottagningskök på källarplan som efter ombyggnation ökade möjligheter att sänka varmhållningstider och laga delar av måltiden nära gästen. Förändringarna
resulterade i ett bättre flöde för nyttjande av lokalen av så väl UAF som RSF. Kök och
matsal är fortfarande inte optimalt.
Klubbsvampens förskola

Tillagningskök där ombyggnation och investeringar i maskinpark skapade bättre flöden,
bättre arbetsmiljö, sänkta varmhållningstider och säkrare specialkost.
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Norrbackaskolan

Stort tillagningskök som genom utökad maskinpark och utbyggnation har goda förutsättningar att leverera enligt uppdrag. Investeringarna resulterade i förbättrad arbetsmiljö.
Sandaskolan

Ett stort mottagningskök som genom ny disk- och serveringsdel liksom investeringar i maskinpark skapade förbättrad måltidsmiljö och arbetsmiljö, ökad matlagning av delar av måltiden och sänkta varmhållningstider.
Eskelhemskolan

Tillagningskök som var mycket eftersatt och förbud att producera mat uppstod. Efter renovering och investering i ny utrustning förbättrades så väl arbets- som måltidsmiljö, matlagning kunde ske på säkert sätt.
2.3. Pågående projekt

Trots de investeringar som under åren har genomförts finns fortfarande, precis som tidigare utredningar visat, stora behov av ytterligare investeringar för att möjliggöra att uppfylla
uppdraget på ett arbetsmiljömässigt och säkert sätt. Följande objekt är pågående:
Wisbygymnasiet Norr - Hackspetten

Arbetet med att iordningsställa en temporär restaurang i före detta cafeterian i kvarteret
Hackspetten för kvarvarande gymnasieelever i norra Visby, är planerat att påbörjas i slutet
på maj eller början på juni. Arbetet innebär bl.a. enklare ombyggnation, viss nyinstallation
av el, ventilation samt uppfräschning av ytskikt.
Wisbygymnasiet Söder – Säve

I väntan på att den större upprustningen behöver vissa akuta åtgärder genomföras för att
upprätthålla produktionen. Alla åtgärder är planerade för, men innan åtgärderna kan genomföras måste en utredning av befintlig elinstallation göras, vilket beräknas vara klart under maj månad. Åtgärderna kommer genomföras snarast efter att utredningen av elinstallationen är genomförd.
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Södervärn

I väntan på att den större upprustningen behöver vissa akuta åtgärder genomföras för att
upprätthålla produktionen. Planerade åtgärder kräver ytterligare installation av el, och då
befintlig installation är ordentligt eftersatt krävs ett större arbete med hela Södervärnsskolans elinstallation. Då en uppgradering av elinstallationen kräver ytterligare utredning och
därefter upphandling, kommer i bästa fall de akuta åtgärderna att kunna genomföras först
om 12 månader, d.v.s. maj 2018.
Gråbo

Tillagningskök där det utifrån bl.a. arbetsmiljöskäl finns ett behov av att förändra flöden
och flytta förråd från källarplanet till köksplanet. Förprojektering är klar och upphandlingsunderlag är under framtagande för preliminär byggstart i oktober/november – 2017 och inflyttning under februari 2018.
Terra Nova
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Mindre tillagningskök där det utifrån bl.a. arbetsmiljöskäl finns behov av att förändra flöden och ordna ett större diskrum. Förprojektering är klar och upphandlingsunderlag är under framtagande för preliminär byggstart i oktober/november – 2017 och inflyttning under
februari 2018.
Törnekvior (medel hos UAF)

Ny förskola med nytt tillagningskök. Byggnation är påbörjad och planerad för att tas i drift
till vårterminen 2018.
2.4. Planerade projekt

Om förutsättningar i form av uppdrag och kundernas infrastruktur kvarstår kommer fortsatta investeringar att krävas. Nära dialog och en bra process för samarbete är avgörande
för att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar. Fungerande periodiskt underhåll är en
viktig del och av största vikt för en funktionell och effektiv verksamhet.
Södervärn

Tillagningskök med stort behov av upprustning av bland annat golv, leveranshall, utrustning och mer. Upprustningen kommer att kunna sänka varmhållningstiderna, förbättra produktionsflödet och arbetsmiljön och i övrigt förbättra möjligheterna att leverera enligt uppdrag.
Säve/Wisbygymnasiet söder

Wisbygymnasiets tillagningskök är ett av de största köken med en kommande utökning av
portioner. Köket är i stort behov av upprustning av bland annat golv och utrustning för en
förbättrad arbetsmiljö och möjligheter att leverera enligt uppdrag.
Strandgärdet

Stort tillagningskök där investeringar har gjort löpande under åren men fortsatta investeringar krävs i utrustning och upprustning.
Västerhejde

Mottagningskök som i väntan på att ny skola ska byggas, hjälpligt behöver rustats upp och
byggas ut för att hålla ett par år till. Matsalen är idag för liten i förhållande till antal gäster.
Endre

Mottagningskök som idag får maten levererad från Romaskolans kök. Planeras för att bygggas om och ut för att blir ett tillagningskök som även ska tillaga maten åt förskolan i Endre.
Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hemse

Produktionsköket vid Högbyskolan planerades för att byggs om och ut i syfte att kunna ta
över produktionen från köket vid Hemse vårdcentrum. Beroende på utvecklingen både avseende elevantalet (som spås att öka) samt äldreomsorgens ökade behov, är det i dagsläget
oklart om det fortfarande är möjligt att följa ursprunglig plan. I samarbete med SOF genomförs ett arbete för att se på alternativa kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt positiva
lösningar.
Havdhem

Tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att frigöra ytor, förändra flöden
samt diskinlämning för en förbättrad arbetsmiljö.

6 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Status köksinvesteringar

Café Korpen

Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning. I den förstudie av entréområdet
på Korpen som genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns dock
två mer omfattande förslag till om- och tillbyggnad. Regionstyrelseförvaltningen har inget
uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed inriktning på köket vilket försvårar planeringen för eventuell ombyggnad. I planen förutsätts endast ombyggnad på befintlig yta
och med förutsättning att det ska vara ett mottagningskök
Lärbroskolans kök

Mottagningskök med behov av att behov av att renovera ytskikt samt bygga om för en diskinlämning för förbättrad arbetsmiljö.
Vänge

Mottagningskök som behöver smärre ombyggnationer/omflyttningar för att skapa utrymme för torrförråd och varumottagning för förbättrad arbetsmiljö.
Öja

Tillagningskök med behov av ytterligare ytor i samma våningsplan som köket för förbättrad
arbetsmiljö.
Stånga

Trångt tillagningskök som kräver viss ombyggnation i kök samt renovering av källare för
att förbättra arbetsmiljön.
Gråbo

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Mottagningskök beläget i hyrda lokaler med behov av att byta ut viss utrustning, renovering
av ytskikt samt behov av att bygga in servering och disk för att möjliggöra för att stänga
och låsa serveringen.
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Regionstyrelsen

Kostutredning 2018-2022
Förslag till beslut

•

Förslag till kostutredning 2018-2022 antas

Sammanfattning

I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022. En
specifik skolköksplan har aldrig funnits, utan planen för skolköken är en del i den
totala kostutredningen som innefattar samtliga kök och restauranger med behov av
investeringar.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått
i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska
ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från
grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat &
Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet
skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera
kallad kostutredning (SF 2010/250)
I mars 2017 har en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts
med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för
samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av
projektavdelningen inom teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är
inte längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på
Gotland. Kostnaderna förväntas även öka de närmaste åren, till stor del beroende på
en stark byggmarknad på Gotland.
Resultatet av översynen redovisas i kostutredning 2018-2022 med uppdateringar
utifrån tidigare genomföra översyn 2014/2015 (SF 2015/49). Även objekt som inte
är påbörjade men planerade till 2017 redovisas i kostutredningen.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att kostutredningen antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget.
Beslutsunderlag

Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Kostutredning 2018-2022

1. Bakgrund
1.1. Uppdrag och tidigare utredningar
Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland
annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet skulle ta
fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera kallad kostutredning (SF 2010/250)
För att säkerställa en så kvalitetsmässigt god produktionsplanering som möjligt, gjordes
2014/2015 en översyn av den då fem år gamla kostutredningen (SF 2015/49) i syfte att se
om föreslagen produktionsplanering fortfarande var den mest optimala för att
uppnå intentionerna i Regionstyrelsens direktiv.

1.2. Uppdatering
I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 fick regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022. En specifik skolköksplan har aldrig
funnits, utan planen för skolköken är en del i den totala kostutredningen som innefattar
samtliga kök och restauranger med behov av investeringar.
I mars 2017 har därför en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts
med berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av projektavdelningen inom
teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är inte längre helt korrekta bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på Gotland. Kostnaderna förväntas även
öka de närmaste åren, till stor del beroende på en stark byggmarknad på Gotland.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resultatet av översynen redovisas i detta dokument per planerat år för ombyggnation. Respektive objekt med kort bakgrund och därefter eventuella uppdateringar som har gjorts till
följd av årets översyn. Även objekt som inte är påbörjade men planerade till 2017 redovisas. De uppdaterade kostnaderna ställs i relation till de kostnader som uppskattades i översynen av kostutredningen 2014/2015 (SF 2015/49) och redovisas i tabell för respektive objekt.

1.3. Samordning av periodiskt underhåll
Flertal kök har behov av att byta ut befintlig utrustning samt behov av att byta eller renovera ytskikt. Dessa behov har generellt inte tagits med i beräkningarna utan ska hanteras
inom ramen för periodiskt underhåll. I de fall de är medräknade i kostnaderna har det sin
grund i förändrat behov snarare än ålderstigen utrustning eller att ombyggnationerna är så
pass omfattande att ytskikt ändå måste bytas. Stora fördelar skulle dras genom att i samband med ombyggnation av kök även genomföra underhåll av matsalar.
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2. Kostnadsbedömningar för planerade investeringar 2017-2020
2.1. Pågående 2017
2.1.1. Gråbo

Tillagningskök där förråden till köket ligger i källarplanet och av bl.a.
arbetsmiljöskäl finns behov av att få upp dessa till köksplanet. Behov finns
även av att se över flödet med diskinlämning då detta inte är optimalt. Utöver
detta behöver ett av kylrummen renoveras/ersättas då dessa inte är säkra att
förvara livsmedel i.
Tilläggsanslag på 900 000 begärt för 2017.
Enligt beräkning 2015
1 300 000

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
700 000 + 200 000

Totalkostnad
2 200 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader, nytillkommet behov av viss utrustning
samt felaktig kostnadsbedömning i förprojekteringen.
2.1.2. Terra Nova

Mindre tillagningskök med behov av nytt diskrum med diskinlämning.
Det ursprungliga förslaget med diskrum i matsal är inte möjligt att genomföra
då matsalen är klassad som skyddsrum och ska kunna återställas i ursprungligt
skick inom 48 timmar. Det är teoretiskt möjligt att lösa, men kostnaderna för
detta skulle öka markant, dessutom säger MSB, myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, nej till detta.
Tilläggsanslag på 1 800 000 begärt för 2017.
Enligt beräkning 2015
800 000

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
1 300 000 + 500 000

Totalkostnad
2 600 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader, nytillkommet behov av viss utrustning
samt felaktig kostnadsbedömning i förprojekteringen.
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2.1.3. Wisbygymnasiet norr - Servering CPG norra Visby

I kostutredningen från 2010 (SF 2010/250) föreslogs att matsalen på CPG (Christoffer
Polhemsgymnasiet) skulle rustas upp för servering av måltider enligt tidigare produktionsplanering. Då lokalen av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inte upplevdes vara
tillfredställande flyttades serveringen från CPG till den förhyrda lokalen Rindi.
Hyresavtalet på Rindi är uppsagt av fastighetsägaren från och med sista juni 2017, vilket innebär att ny restauranglösning för kvarvarande gymnasieelever tagits fram. Utredningen
som i dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen genomförts av olika alternativ visade att den enda realistiska lösningen är att renovera den gamla cafeterian/matsalen i kvarteret Hackspetten (tidigare CPG). Lösningen är temporär då utbildning- och arbetslivsförvaltningens planer på att framåt skapa en ny grundskola på området troligtvis kommer att
kräva en större restaurang. Medel för ny restaurang äskas av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i samband med iordningställande av den nya skolan.
Tilläggsanslag på 1 000 000 begärt för 2017.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
Behov saknades

Tillkommande kostnader/kostnadsökningar
1 000 000

Totalkostnad
1 000 000
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2.2. Förslag till 2018
2.2.1. Södervärnskolan

Tillagningskök med behov av renovering av vissa ytskikt samt byte av viss utrustning. Golvet är i stort behov av utbyte.
Uppdatering
Södervärnskolans kök var planerat för ombyggnation 2016 men avbröts på grund av att
medel för planerat underhåll och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) saknades. Plan
togs fram för att Södervärn istället skulle åtgärdas under 2017, men vid ingången av 2017
stoppades ombyggnationen på nytt med anledning av att medel för OVK och planerat underhåll fortfarande saknades.
Enligt projektering som gjordes under 2016 har kostnaden för att bygga om Södervärn ökat
från 700 tkr till 1 200 tkr, dessa medel förde Tekniska nämnden över från kvarvarande medel efter ombyggnationen vid Norrbackaskolan. Efter projekteringen framkom ett behov
av ytterligare en ugn för att klara uppdraget till en beräknad kostnad på 300 000 kr.
Som en följd av att Södervärns ombyggnation inte blir av under 2017, kommer ett antal
akuta åtgärder genomföras för att upprätthålla produktionen, i väntan på den slutgiltiga
som kommer att ske under 2018.
Omkring hälften av totalkostnaden kommer användas under 2017.
Enligt beräkning 2015
700 000

Förändrade kostnader
800 000

Totalkostnad
1 500 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader samt nytillkommet behov av viss utrustning.
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2.2.2. Västerhejde skola

Dagens skola inhyser ett mottagningskök som, i väntan på att ny skola ska byggas, hjälpligt
rustats upp för att hålla ett par år till. Matsalen är idag för liten i förhållande till antal gäster.
Beslutet kring placering samt färdigställande av Västerhejde skola är ännu inte taget. Kostnadsberäkningar för hela skolbygget, 120 miljoner som tas upp av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, inkluderar kostnader för både matsal och kök.
Intentionen vad gäller Västerhejde skolas kök är att det ska vara ett tillagningskök som ska
kunna leverera måltider till närliggande förskolor, vilket påverkas av slutgiltig placering av
skolan.
Uppdatering
I Västerhejde skola spås en fortsatt ökning av elevantalet vilket medför att ytan för framförallt matsal, men även kök inte räcker till. Med tanke på att en ny skola i Västerhejde dröjer behöver nya ytor skapas. Flera olika alternativ har i samråd med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen undersökts:
1. Ta slöjdsalen som ligger i anslutning till matsal i anspråk
1.1. Kostnaden för att bygga en ny slöjdsal förväntas bli avsevärt dyrare än att bygga ut
matsal och kök.
2. Ta in en paviljong avsedd för matsal
2.1. I dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen anses en paviljongslösning vara svårplacerad samt inte vara kostnadseffektiv.
3. Bygga ut matsal och delar av köket
3.1. Är möjligt att ta delar av tidigare parkering i anspråk.
Utifrån att tredje alternativet uppskattas vara den mest kostnadseffektiva lösningen föreslås
en utbyggnad av kök och matsal med totalt 75 kvadratmeter till en uppskattad kostnad av
30 000 kronor per kvadratmeter, samt tillkommande utrustning.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
Behov saknades

Förändrade kostnader
2 600 000

Totalkostnad
2 600 000
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2.2.3. Strandgärdet

Stort tillagningskök med behov av att byta ut delar av köksutrustningen, och i samband
med det, smärre byggnationer.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 700 000

Förändrade kostnader
Tillkommande 100 000, investeras 2017 –
600 000

Totalkostnad
2 200 000

2.2.4. Mottagningskök

För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark i ett antal mottagningskök.
Uppdatering
Ökade kostnader till följd av att tidigare kostnader för installation inte tagits med i beräkningen.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
1 000 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 200 000
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2.3. Förslag till 2019
2.3.1. Mottagningskök

För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark i ett antal mottagningskök.
Uppdatering
Ökade kostnader till följd av att tidigare kostnader för installation inte tagits med i beräkningen.
Enligt beräkning 2015
1 000 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 200 000

2.3.2. Säveskolan/Wisbygymnasiet söder

Stort tillagningskök med behov av viss ny utrustning samt vissa ombyggnationer och omflyttningar för att förbättra flödena i köket. Golvet är i stort behov av utbyte då det dels
inte är rätt avvägt vilket skapar vatten som står och dels är mögligt på sina ställen. Detta
bör tas inom ramen för periodiskt underhåll.
Uppdatering
Säveskolans kök var planerat för ombyggnation 2017 men medel för detta avsattes inte under höstens budgettilldelning,
Som en följd av att ombyggnation av köket vid Säveskolan inte blir av under 2017, kommer
i väntan på den slutgiltiga ombyggnationen, ett antal akuta åtgärder genomföras för att upprätthålla produktionen. En konsekvens av att dela upp ombyggnationen i två omgångar är
att kostnaden blir högre än då ombyggnation görs vid ett tillfälle.
700 000 av totala behovet på 2 800 000 kommer investeras under 2017.
I och med att de akuta åtgärderna genomförs under 2017 föreslås att resterande investeringar i Wisbygymnasiets kök skjuts på från tidigare planerat 2018 till 2019. Detta för att
underlätta produktionsplaneringen då Södervärnskolans kök byggs om under 2018.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt beräkning 2015
2 600 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
2 800 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader.
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2.3.3. Endre skola

Mottagningskök som planeras byggas om till tillagningskök. Omkring 110 portioner serveras i dag i skolan. Efter ombyggnation planeras för att köket i Endre även ska laga mat till
förskolan. Den totala volymen beräknas då landa på omkring 170 portioner.
Uppdatering
Endre skola var planerat för att byggas om under 2016, men stoppades efter vårens budgetberedning. Med anledning av att utvecklingen för skolans och förskolans totala barnantal är
något oklar och hänger samman med hela skolans översyn, samt att projekteringen visade
ökade kostnader med totalt 1 300 tkr flyttas Endre i väntan på besked fram i planeringen.
Kostnadsökningen beror dels på ökade byggkostnader och dels på att det under tidigare
kostnadsuppskattning inte framkommit att köket har golvburen värme vilket ökar kostnaderna markant.
Enligt beräkning 2015
2 200 000

Förändrade kostnader
1 300 000

Totalkostnad
3 500 000

Kostnadsökningen beror på ändrade förutsättningar och ökade byggkostnader.
2.3.4. Hemse

Måltidsverksamhet har i dagsläget två tillagningskök i Hemse, ett i Högbyskolan som tillagar och levererar mat till både skolan och förskola, samt ett vid Hemse vårdcentrum som
tillagar till äldreboendet, restaurang Oasen samt kyld mat till Åvallegården i Klintehamn.
Båda köken men främst köket vid Hemse vårdcentrum är i stort behov av renovering. Enligt tidigare uppdaterade plan (SF 2015/49) och beslut skulle köket och cafeteria vid Hemse
vårdcentrum läggas ned och all produktion flyttas till köket vid Högbyskolan.
Uppdatering
Beroende på utvecklingen både avseende elevantalet (som spås att öka) samt äldreomsorgens ökade behov är det i dagsläget oklart om det fortfarande är möjligt att följa ursprunglig plan.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nya alternativ har börjat utredas:
1. Köket vid Högbyskolan fortsätter som idag att endast tillaga mat till skola och förskola. Köket vid Hemse vårdcentrum läggs ned, och mat till äldreboendet levereras
kyld från Slite.
2. Köket vid Högbyskolan byggs om och ut ytterligare för att klara än större volymer
än idag. Köket vid Hemse vårdcentrum läggs ned.
Alla alternativ måste utredas mer ingående och dialog föras med både skola och äldreomsorg. Tillsvidare ligger tidigare kostnadsbedömningar kvar enligt nedan.
Enligt beräkning 2015
6 900 000

Förändrade kostnader
700 000

Totalkostnad
7 600 000

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader.
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2.4. Förslag till 2020
2.4.1. Havdhem skola

Tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att frigöra ytor, förändra flöden
samt diskinlämning. Befintlig ventilation behöver i samband med ombyggnad ersättas med
ny ventilation.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 600 000

Förändrade kostnader
300 000

Totalkostnad
2 900 000

2.4.2. Café Korpen

Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning. I den förstudie av entréområdet
på Korpen som genomförts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns dock
två mer omfattande förslag till om- och tillbyggnad. Regionstyrelseförvaltningen har inget
uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed inriktning på köket vilket försvårar planeringen för eventuell ombyggnad. I planen förutsätts endast ombyggnad på befintlig yta
och med förutsättning att det ska vara ett mottagningskök
Uppdatering
Beroende av vilka beslut som tas avseende inriktning för cafét, men även för renovering
och ombyggnation av entré- och restaurangområdet kan investeringsbehoven uppskattningsvis öka med upp mot 2 miljoner. Även om verksamheten ska bedrivas på samma sätt
som idag kommer större renoveringar bli aktuella. Behöver utredas ytterligare.
Enligt beräkning 2015
550 000

Förändrade kostnader

Totalkostnad
550 000

2.4.3. Lärbro skola

Mottagningskök med behov av att behov av att renovera ytskikt samt bygga om för en diskinlämning.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 800 000

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
3 000 000
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2.4.4. Vänge skola

Mottagningskök som behöver smärre ombyggnationer/omflyttningar för att skapa utrymme för torrförråd och varumottagning.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
600 000

Förändrade kostnader
50 000

Totalkostnad
650 000

2.4.5. Öja skola

Tillagningskök med små biytor där visst förråd samt frys finns i källarplan, delar av torrförråd delar plats med kontorsutrymme. Behovet är därför ytterligare ytor i samma våningsplan som köket. Att ta utrymme från befintliga skollokaler bedöms inte vara möjligt varför
nybyggnation ses som enda alternativet.
Med anledning av låg produktionsvolym samt litet utrymme planeras inte för diskinlämning.
Uppdatering
Nytillkommet behov av att byta ut ålderstigen ugn.
Enligt beräkning 2015
1 300 00

Förändrade kostnader
200 000

Totalkostnad
1 500 000

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kostnadsökningen beror på ökade byggkostnader samt nytillkommet behov av en ugn.
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2.4.6. Stånga skola

Trångt tillagningskök som kräver viss ombyggnation i kök samt renovering av källare.
Uppdatering
Inga förändringar utöver ökade byggkostnader
Enligt beräkning 2015
2 500 000

Förändrade kostnader
300 000

Totalkostnad
2 800 000

2.4.7. Gråbo Servering

Mottagningskök beläget i hyrda lokaler i behov av att byta ut viss utrustning samt renovering av ytskikt. Dessutom finns behov av att bygga in servering och disk för att möjliggöra
för att stänga och låsa serveringen.
Uppdatering
Serveringen har idag svårt att få ekonomin i balans, vilket kommer att försvåras ytterligare
av en ombyggnation. I dialog med socialförvaltningen har konsekvenser av en nedläggning
av serveringen analyserats vilket pekar mot ökade kostnader för framförallt hemtjänst.
En diskussion mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen om framtida inriktning och drift har inletts men är ej ännu slutförd.
Fortsatt drift innebär investeringar på omkring 1 mnkr – detta måste dock i detalj utredas
om beslut om fortsatt drift tas.

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I och med att regionen inte äger lokalerna är detta ingen investering.
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3. Sammanställning
Nedan följer en sammanställning av köksinvesteringar, utifrån föreslagen revidering av
skolköksplan 2018-2022. Skrivelsen redovisas i särskild ordning till budgetberedningen.
Tabell 6: Förslag till investeringar enligt lokalförsörjningsplan 2018-2022 (tkr)

Tidi- Tillgare er- äggshållen
anbudget
slag
RS
2017/
203

Nybygge Västerhejde skola*
Ny grundskola norra Visby*
Gråboskolans kök
TerraNova skolans kök

CPG i avvaktan på ny skola

Ärendenr RS RS 2017/245 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Västerhejde i avvaktan på ny skola
Södervärnsskolan
Strandgärdet
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder
Endre skola
Hemse
Havdhem skolas kök
Café Korpen
Lärbro skolas kök
Vänge skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök

TOTALT

0
0
1 300
800

700+
200
1 300
+
500

0

1 000

1 200
0
0
0
2 200
0
0
0
0
0
0
0

2018

2019

2020

2021

2022

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600
300
2 200
1 200
700

1 200
2 100
1 300
7 600

2 900
550
3 000
650
1 500
2 800
6 300 12 200 11 400

*Barn- och utbildningsnämnden äskar hela kostnaden för nybygge i Västerhejde samt grundskola norra Visby.

Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp. Driftkonsekvensen av
lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av investeringsbeloppet.
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Karin Farinder

Regionstyrelsen

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31 och
att verksamheten överförs till anvisade nämnder och förvaltningar.
2. Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att en successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden augusti till december
2017.
3. Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att arbeta fram
fördjupade beskrivningar och beslutsunderlag för utredningsområdena och
redovisa detta arbete löpande för beslut i Regionstyrelsen.
- Ärendehantering, kansli, samt stab
- Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
- Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
- Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
- Kultursamverkansmodellen
- Fritids- och idrottsverksamheten
- Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
- Konsekvenser ekonomi och besparingar
4. Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkra den
strategiska samordningen för överföring och mottagande av verksamhet, samt
avveckling av berörd nämnd och förvaltning.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen fick på Regionfullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i
uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Regiondirektören beslutade därefter att uppdra åt en ensamutredare att utreda
förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida kulturoch fritidsverksamhet i Region Gotland”. Rekommendationen enligt utredningens
förslag är att Kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs
ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Efter ett remissförfarande under cirka två månader har inkommit totalt tio interna
yttranden från Region Gotlands nämnder och tio yttranden från externa aktörer.
Efter beredningsarbete av dessa yttranden slås fast att det finns behov av ett
fördjupat arbete för ett antal utpekade områden för att kunna slå fast den nya
organiseringen i detalj. Däremot är den övergripande bedömningen att det inte finns
faktiska argument som sammantaget talar emot Regionstyrelsens inriktningsbeslut
om avveckling av Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av
verksamhet till andra, utpekade nämnder/förvaltningar.
För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget att fatta ett
slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i Regionfullmäktige den 19 juni 2017,
men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga
avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget
är även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt
under hösten givet att båda parter är överens.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fick på Regionfullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i
uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Regiondirektören beslutade därefter att uppdra åt en ensamutredare att utreda
förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida kulturoch fritidsverksamhet i Region Gotland”. Rekommendationen enligt utredningens
förslag är att Kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs
ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Regionstyrelsens bedömning var att det är viktigt för det slutgiltiga beslutet för
kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland, och den fortsatta processen
därefter, att utredningens slutsatser och förslag om tillvägagångssätt bedöms och
kvalitetssäkras i Region Gotlands nämnder. Utredningen och dess förslag har därför
gått på remiss till alla nämnder inom Region Gotland med tydliggörandet att
remissförfarandet enbart avser förändringar gällande själva organisationen. Även ett
antal externa aktörer har beretts möjlighet till remissyttrande.
Remissfrågor

I tillägg till nedan remissfrågor har, i beredningsarbetet, en övergripande
frågeställning formulerats för att sammanfatta om, eller på vilket sätt, remissinstansen
står bakom den föreslagna organisationsändringen. Remissfrågor till nämnderna har
varit:
1) Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet,
såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
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2) Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
3) Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4) Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt
förslaget?
5) Övriga inspel och synpunkter
Remissfrågor till externa aktörer har varit:
1. Hur skulle den förslagna organiseringen möta de behov som er organisation och
verksamhet har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Remissammanställning

Tio remissyttranden från interna mottagare har inkommit och tio yttranden från
externa mottagare. Av de tio interna svaren anger tre att man avstår från att lämna
yttrande. Yttrandena har sammanställts per mottagare och per fråga, och samlats i
bilaga 1. Varje sammanställning avslutas med en summering och kommentar till
yttrandet. Arbetsmetodiken har varit att fokusera på svar på frågeställningarna. I
sammanställningen och analysen hanteras därför endast i undantagsfall förslag på
alternativa tillvägagångssätt. Alla remissyttranden, interna som externa, medföljer i sin
helhet som bilagor till tjänsteskrivelsen.
Utöver de i förväg angivna remissfrågorna har adderats en övergripande fråga, som
blir en bedömning om den interna eller externa remissmottagaren står bakom den
föreslagna organisationsförändringen.
Remissanalys

Många remissinstanser ser positivt på en organisationsförändring som placerar
kulturverksamheten mer centralt och närmare ansvaret för regional utveckling. Att
det strategiska ansvaret för verksamhetsutveckling ska ligga på Regionstyrelsen och
dess förvaltning (och att själva verkställigheten hamnar på andra
nämnder/förvaltningar) verkar det inte finnas så starka tvivel om. Eftersom området
för fritids- och idrottsverksamhet inte är lika detaljerat beskrivet så är det färre som
uttrycker det samma för denna verksamhet.
Flera menar att den föreslagna omorganiseringen, för såväl kultur- som
fritidsverksamhet, inte bara, genom att utnyttja synergieffekter, kan ge en besparing
totalt sett, utan även att förändringen i sig kommer att vara positiv för både för
tillkommande och befintlig verksamhet. I relation till evenemangsutveckling så lyfts
behovet av att bättre förstå Inspiration Gotlands roll nu och framåt.
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande
redogjort för ett antal värdefulla synpunkter och lämnat värdefull information för
mottagande förvaltningar, t ex att man har fler ärenden än presenterade i
utredningen. Antal tillkommande ärenden är även en anledning till varför
regionstyrelseförvaltningen väljer att vara tydlig med att utredningsförslagets
överföring till RSF saknar vissa resurser på kansli-, stab- och kommunikatörssidan.
Vad gäller frågan om hur man ser på den politiska styrningen ges ingen enhetlig bild.
Såväl utnyttja befintliga strukturer, som inrätta utskott och/eller beredning, höja
delegationsnivån, som att tillfälligt inrätta ett politiskt organ har förts fram.
Det går att utläsa en del skepsis inför att, med redan stora, egna sparbeting på egen,
känd verksamhet, ta emot ny verksamhet med ej beskrivna sparbeting. Med ett
sådant upplägg - hur säkras verksamhet på lite längre sikt? Vad gäller den
ekonomiska sammanställningen/beräkningen så ifrågasätts från några håll, internt
och externt, relevansen i vissa sparförslag och beräkningar.
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Att ungdomsverksamheten i sin helhet passar in, och är välkommen till, antingen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller Barn- och utbildningsnämnden, är
tydligt, även om yttrandet även pekar på att det behöver vara fullfinansierat.
Gällande Almedalsbiblioteket går det att läsa att Uppsala Universitet är oroliga för
kvalitetspåverkan på Almedalsbiblioteket, men uttrycker att man är mån om den
samverkan som finns i den gemensamma satsningen på ett integrerat folk- och
universitetsbibliotek. Uppsala Universitet ser vinster i samarbetet och avser att så
långt det är möjligt fortsätta samarbeta.
Flera mottagare av remissunderlaget har uttalat att underlaget inte tillräckligt väl
beskriver det man ombeds att uttala sig om. Det uttrycks därför ett behov av
förtydliganden och mer detaljerade beskrivningar kring de föreslagna förändringarna.
Bedömningen är dock att det finns möjlighet att gå vidare enligt inriktningsbeslut om
nedläggning av nämnd och förvaltning. Bedömningen är också att beslut om
fastställande av inriktningsbeslut (nedläggning) bör fattas i Regionfullmäktige den 19
juni 2017, enligt tidigare inriktning, av respekt och omsorg för såväl medarbetare som
verksamheten. Däremot blir bedömningen att avveckling av nämnd och förvaltning
inte kan ske 1 juli 2017 och rekommendation blir istället att det sker 31 december
2017. Dock finns det eventuellt verksamheter, t ex ungdomsverksamheten, som det
både skulle vara möjligt och fördelaktigt att överföra tidigare under hösten 2017.
Samma behov av fördjupad förståelse och beskrivning har uppmärksammats i
beredningsarbetets sammanställning och analys. Åtta områden i behov av
förtydliganden och fördjupat arbete har definierats, se nedan. Dessa områden
beskrivs översiktligt i bilaga 2 och arbetet med förtydliganden behöver fortsätta
omedelbart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ärendehantering, kansli, samt stab
Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
Verksamheten som föreslås flyttas till TN/TKF
Politisk styrning, inklusive delegation och reglemente
Kultursamverkansmodellen
Fritids- och idrottsverksamheten
Gränssnitt och ansvar för verksamhet respektive verkställighet
Konsekvenser ekonomi och besparingar

Bedömning

Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget
talar emot Regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av Kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra,
utpekade nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att
det finns behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast
den nya organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring,
liksom att få god kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut
och hur stor besparingen rent faktiskt blir.
Vid Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare
fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta
skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men
strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av
verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det
behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges
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förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete.
Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den
fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet
sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och
nämnderna, som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar
och det verkställighetsansvaret.
I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av
förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som
är beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad. Detta gäller
under förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden
som föreslås fördjupas innan slutligt beslut tas. Övriga besparingar avseende
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet som ska verkställas i budget
2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.
För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-1231 är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader
(kvartal tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av
verksamhet. Det betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om
hur/var verksamhetens olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver
fattas på Regionfullmäktige den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.

Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga
förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver
ske skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den
föreslagna utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som
olika remissvar har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat
arbete göras. Ett möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete
beskrivs i figuren nedan. Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är
förvaltningschef på regionstyrelseförvaltningen.
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Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta
yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika
verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl
fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och
bemannade utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.
Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge
Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som
man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och
lite längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor

Bilaga 1. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland.
Remissammanställning och analys 2017-04-28
Bilaga 2. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Fördjupad
beskrivning av utredningsområden 2017-05-02
Bilaga 3-12. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Interna
remissyttranden.
Bilaga 13-22. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland. Externa
remissyttranden.
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Bilaga 1
Ärende RS 2016/866
2017-04-28

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Remissammanställning, bearbetning och analys
INTERNA REMISSINSTANSER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mottagare

Kort

Kultur- och fritidsnämnden*
Kultur- och fritidsförvaltningen
Regionstyrelsen*
Regionstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden*
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden*
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tekniska nämnden*
Teknikförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden*
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Överförmyndarnämnden

KFN
KFF
RS
RSF
BUN
UAF
GVN
UAF
TN
TKF
MHN
SBF
BN
SBF
SON
SOF
HSN
HSF
ÖFN

Inkommet Kommentar
svar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår från att lämna
yttrande
Avstår från att lämna
yttrande
Avstår från att lämna
yttrande

* bedöms som direkt berörda av organisationsförändringarna

INTERNA REMISSFRÅGOR
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom
arbetsprocesser, ekonomi osv?
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
5. Övriga inspel och synpunkter

SAMMANSTÄLLNING INTERNA YTTRANDEN
1. Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Varken kultur- och fritidsförvaltningen eller Kultur- och fritidsnämnden uttrycker, av
förklarliga skäl, ett tydligt ställningstagande.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
1
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Den föreslagna organisationsförändringen har redan påverkat kultur- och fritidsförvaltningen i
hög grad i och med att flera strategiskt viktiga personer har fått andra arbeten, vilket har
bidragit till en kompetensförlust. KFF har svårt att upprätthålla och leverera i reglementsenlig
ordning. Kvaliteten på underlag är inte lika hög, samt har nämndmöten ställts in, vilket kan
påverka medborgaren/kunden. Det kommer att gälla fram tills ny kompetens inom kultur- och
fritidsområdet har byggts upp i den framtida organisationen. KFNs kompetenser bör beaktas
för att säkerställa att politiker i den nya organisationen blir insatta i området.
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Kultur- och fritidsnämnden anser att utredningens fyra alternativ är mycket kortfattat beskrivna
och att utredningen i princip inte har berört frågan om politisk styrning. KFN är av den
uppfattningen att det är av stor vikt att hålla ihop den politiska styrningen och menar att en
splittrad styrning kan få negativa konsekvenser för det gotländska civila samhället. Kultur- och
fritidsnämnden förordar att de frågor som inte landar på en redan befintlig nämnd bör hanteras
inom Regionstyrelsen och dess arbetsutskott. KFN avstyrker ett tillskapat utskott eller en
beredning direkt under Regionstyrelsen eller fullmäktige.
För att säkerställa adekvat kunskaps- och erfarenhetsöverföring förordar nämnden att ett
tillfälligt politiskt organ tillskapas under Regionstyrelsen som upphör per den sista december
2017 då ansvaret övergår till Regionstyrelsen och Regionstyrelsens arbetsutskott. Bilden som
ges behöver vägas mot den fördjupade utredning som görs på regionstyrelseförvaltningen.
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Kultur- och fritidsnämnden önskar se en skyndsam omorganisation vid ett eventuellt beslut om
avveckling. KFF har under cirka ett års tid levt med diskussioner om nedläggning, vilket
påverkat/påverkar verksamheten negativt. Personal har bytt arbete, vilket påverkar hantering av
pågående process, samt sparkrav och andra beting. Processen bör påbörjas omedelbart efter att
beslut om nedläggning fattas.
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Yttrandet innehåller av förklarliga skäl inga kommentarer.
5. Övriga inspel och synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden lyfter ett antal inspel och
synpunkter som man anser behöver belysas ytterligare.
-

-

-

-

-

Kultur- och fritidsnämnden anser att utredningen har gått utanför uppdraget.
Utredarens förslag om besparingar i verksamheten har påverkat verksamheten negativt
och försvårat diskussionen om utredarens uppdrag, den inre organisationen.
Ärende- och dokumenthantering bör ses över då andelen ärenden och handlingar
bedöms vara i större omfattning än vad utredningen visar. Även andelen ärenden som
tas för beslut i nämnden, samt de beslut som tas per delegation mycket högre.
Kultur- och fritidsnämnden är arkivbildare och vid en eventuell avveckling ställs stora
krav på informationsöverföring. Förvaltningen ser en risk i att det kan uppstå brister
då verksamheten ska bedrivas parallellt och medarbetare har slutat.
Förvaltningsekonom, kommunikatörsroll och kvalitetssamordnarens tjänster behöver
fördelas på andra när förvaltning och nämnd läggs ned då det, utifrån verksamhetens
art, fortfarande finns behov av dessa tjänster.
I utredningen betonas kulturfrågorna i högre grad än fritidsfrågorna, vilket skapar en
del farhågor. Enligt förslaget ska teknikförvaltningen inrymma en större del av
2

Bilaga 1
Ärende RS 2016/866
2017-04-28

-

-

-

-

-

-

fritidsförvaltningens verksamhet och KFF ställer sig frågande till hur kopplingen
mellan det strategiska, politiska ställningstagandet och verkställighet ska se ut.
Gällande hanteringen av bidrag och förslaget att fritidsdelen överförs till teknikförvaltningen och kulturdelen till regionstyrelseförvaltningen så anser KFF att dessa båda
delar bör ses i samma kontext ur ett politiskt och ett tjänstepersonperspektiv.
Förslaget att fritidsavdelningens strategiska frågor kan hanteras inom del av den
föreslagna fritidskonsulenttjänsten ses som problematiskt med tanke på frågornas
omfattning.
Biblioteksorganisationen bedömer att biblioteksverksamheten bör hållas samman i en
och samma organisation. Viktigt är att kärnkompetens kring biblioteksfrågor bevaras i
den nya organisationen för att behålla fokus på uppdrags- och utvecklingsfrågor.
De befintliga handläggartjänsterna i kulturavdelningen är, tillsammans med de nya
tjänsterna som föreslås, ett minimum för att verksamheten ska fungera. Särskilt gäller
det inom kultursamverkansmodellen.
KFF ser att ungdomsavdelningen kan inlemmas i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och att det kan ske på flera sätt. Man ser att tillhörighet till GVN är att
föredra då verksamheten kan ges större utrymme än inom BUN, samt att flertalet av
GVNs verksamheter är frivilliga verksamheter.
Kultursamverkansmodellen – att vara en del av samverkansmodellen förutsätter vissa
åtaganden, som att ta fram och arbeta enligt en kulturplan exempelvis.
Samverkansmodellen kräver resurser.

Beredningens yttrande över remissvaret
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har lyft flera
orosmoment och risker i samband med organisationsförändringen. Förvaltningen har under ett års
tid levt med osäkerheten om eventuell avveckling, vilket har inneburit förlust av kompetens och
strategiskt viktiga nyckelpersoner. Man menar att det dels påverkar upprätthållandet av pågående
verksamhet, dels om den eventuella avvecklingen/överföringen av verksamhet kan ske på ett
kvalitetssäkert sätt. KFF anser att processen bör ske skyndsamt. Förvaltningen har lyft ett antal
områden som behöver fördjupas i ytterligare inför en eventuell överföring av verksamhet (fråga 5).
Jämför arbetssätt för överföring av verksamhet med arbetet för sammanslagning mellan BUF och
GVF. Då höll man ihop det på regionstyrelsenivå tills att klartecken gavs att gå vidare. Ett
arbetssätt som hade ambitionen att säkra kunskapsmedverkan och kunskapsöverföring.

2. Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Regionstyrelseförvaltningen står bakom förslaget, men inte utan resursförstärkning och en del
ytterligare utredningsarbete.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Regionstyrelseförvaltningen menar att det finns fördelar med att föra samman kultur och idrott
med frågor som folkhälsa, näringslivsfrågor, attraktionskraft och tillväxt. RSF har idag ett
samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor och förvaltningen ser en möjlig fördel med att till
dessa frågor också lägga det regionala och primärkommunala kulturperspektivet, samt
strategiska fritidsfrågor.
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RSF menar dock att resursförstärkning krävs för att hantera uppdraget. Resurser för ledning,
styrning och planering ryms inte inom ramen för nuvarande bemanning. RSF har idag en
kommunikatör som arbetar 50 procent. Att också hantera kultur- och fritidsfrågor ryms inte
inom ramen för nuvarande resurs. Kansliet som hanterar ärenden till regionfullmäktige och
regionstyrelse klarar inte att utan förstärkning ta över all nämndhantering som idag bedrivs
inom kultur- och fritidsförvaltningen.
2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
RSF föreslår inte etablering av nya forum, utan att Regionstyrelsen med arbetsutskott är
ansvariga.
3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Att förändra en organisation vid annan tidpunkt än årsskifte försvårar i planering och
uppföljning och ger administrativt merarbete.
4. Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Den verksamhet som föreslås läggas på regionstyrelseförvaltningen kan tas emot, men inte utan
ökade resurser. Man anser att biblioteksavdelningens organisatoriska hemvist behöver utredas
ytterligare, liksom förslaget om förändrad bidragshantering för att kunna fatta långsiktiga
beslut. För att kompetensmässigt hantera kulturfrågorna på ett bra sätt behövs en funktion som
fyller rollen som regional kulturchef/strategiskt ansvarig i relation till Kulturrådet. En sådan roll
kan komplettera övriga strateger inom RSF avdelning regional utveckling.
RSF har funnits som förvaltning sedan 1 januari 2017. Detta innebär att förvaltningen
fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. Utvecklingsarbete pågår för att förändra såväl struktur
som kultur. Detta kräver resurser för ledning, planering, internkommunikation, uppföljning
osv. Med lagda besparingskrav blir det omöjligt att hantera alla de frågor som skulle lyftas över
med besluten ovan. Förvaltningen ser det som nödvändigt att i så fall också få
resursförstärkning inom stab och kansli.
5. Övriga inspel och synpunkter
Utredningen ger en betydligt mer detaljerad bild över kulturområdet än av fritids- och
ungdomsfrågorna. Dessa frågor bör belysas ytterligare inför ett eventuellt beslut. Förslaget om
att föreningslivet kan komma att ta över ansvaret för ungdomsgårdar kräver en mycket
tydligare analys där även former ska säkras för den koncernövergripande samverkan som under
flera år byggts upp i BarnSam och Regional Samverkan- och Stöd Struktur.
Beredningens yttrande över remissvaret
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ser flera fördelar med ett utökat uppdrag, bl a att det finns
samordningsvinster att göra. Eftersom utredningen inom vissa områden föreslår flera möjliga
varianter av vidare arbete ser förvaltningen det som nödvändigt att vissa områden fördjupas innan
slutligt beslut tas om detaljer för organisatorisk hemvist.
RSF lyfter behovet av en förstärkning av resurser för att klara ett utökat uppdrag, både när det
gäller kompetensområden och stab, samt kansliresurser. Det kommer sig även av att utredningen
ger en bild över ärendemängden, medan remissyttrandet från KFN/KFF ger en annan med
betydligt fler ärenden. När det gäller kompetensområdena nämns särskilt regional
kulturchef/strategiskt ansvarig i relation till Kulturrådet samt de strategiska utvecklingsfrågorna
kring fritid och föreningsliv, föreningsbidrag, samt rådgivning till föreningar. Ett behov som
diskuterats är konsulenternas roll som strategisk resurs och hur/om dessa resurser kan involveras
och samordnas i det regionala utvecklingsarbetet.
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De områden man behöver belysa ytterligare är främst bidragshanteringen och samtliga fritids- och
ungdomsfrågor. Utöver detta behöver biblioteksavdelningens organisatoriska hemvist inom
förvaltningen utredas, samt att Uppsala Universitets perspektiv behöver tas in och bearbetas.
Därefter tillkommer det administrativa arbete som följer av att en verksamhet får en annan
organisatorisk hemvist.

3-4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och Barn- och
utbildningsnämnden (BUN)


1.

2.

3.

4.

5.

Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Gymnasie- och vuxennämnden (GVN) ställer sig
positiv till utredningens förslag om att ta över ungdomsverksamheten under förutsättning att
den är fullt ut finansierad.
Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) är av den uppfattningen att övertagandet av
verksamheten kan bidra till att stärka arbetet med ungdomar och vuxna i ett helhetsperspektiv i
och med att nya kompetenser tillförs förvaltningen.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Den politiska styrningen kan utövas av såväl Barn- och utbildningsnämnden som Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden beroende på i vilken verksamhet som ungdomsavdelningen
organiseras i.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
UAF ställer sig bakom den föreslagna tidplanen under förutsättning att administrativa system,
budget mm kan hanteras.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
UAF föreslår att övergången hålls samman av ett projekt under ledning av regionstyrelseförvaltningen. UAF ansvarar för mottagande och implementering av verksamheten i
förvaltningen.
Övriga inspel och synpunkter
UAF ser även att förvaltningen kan ta emot verksamheten som hanterar bidrag till folkbildning
då det finns kopplingar till Folkhögskolans verksamhetsområde. Samverkan med
socialförvaltningen bör övervägas.

Beredningens yttrande över remissvaret
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Gymnasie- och vuxennämnden (GVN) ställer sig
positiva till utredningens förslag om att ta över ungdomsverksamheten under förutsättning att den
är fullt ut finansierad. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att frågorna hanteras i
GVN, som är en mindre nämnd.
Apropå kravet om att verksamheten måste vara fullt finansierad så är tolkningen av utredningen att
verksamheten som föreslås flyttas till GVN/BUN inte föreslås få nedskärningar, förutom
avdelningschefen som ska avvecklas.

5. Tekniska nämnden (TN)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
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Tekniska nämnden och dess förvaltning är tveksamma till den föreslagna förändringen i sin
helhet och framför att man inte har rätt kompetens för det, uppfattade, nya ansvaret. Detta i
kombination med nuvarande besparingskrav ger att man tydligt vill peka på Regionstyrelsens
ansvar för att besluta om kommande nödvändiga verksamhetsmässiga inriktningar och
förändringar.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
Förslaget innebär att helt ny verksamhet tillförs TKF – verksamhet man inte har kompetens för
i dagsläget. Förvaltningen vill att det tydliggörs att det nya ansvaret handlar om stöd med
infrastruktur och organisering av infrastruktur. Gällande att aktivt medverka till att nya
evenemang förläggs till Gotland så bör det uppdraget placeras på exempelvis Inspiration
Gotland.
Att ansvara för verksamhetsinnehåll är nytt och oprövat uppdrag för TKF. Sett ur aspekten
lednings- och verksamhetsutveckling finns risk för kvalitetsförsämring. Bedömningen gällande
ytterligare rationaliseringseffekter och samordningsvinster för anläggningars drift och skötsel är
att man inte ser några stora möjligheter då mycket redan är gjort. Ekonomiskt bedömer
förvaltning och nämnd att det blir mycket svårt att spara ytterligare, alltså i enlighet med
utredningens förslag. Det kan bli tal om nedläggningar och försäljning av anläggningar i
kombination med att berörda medarbetare friställs.

2.

3.

4.

5.

Om beslutet blir ett övertagande av KFNs verksamhet och besparingarna ska kunna
genomföras av TN krävs en rad, för Gotland, övergripande och strategiska beslut avseende
utbud. För att säkra den stora förändring som besparingarna troligen medför så förväntas
Regionstyrelsen fatta dessa beslut om vilka anläggningar mm som skall läggas ned/driftas av
annan huvudman.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Tekniska nämnden vidtar inga förändringar av nämndens organisation i arbetsutskott eller
nämnde med anledning av föreslagna nya uppdrag.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Tidplanen bedömer tekniska nämnden som illa vald sett från den verksamhet som nämnden
ansvarar för. Sommaren är TKFs mest intensiva period och dessutom är det Island Games och
Almedalsveckan i brytpunkten. En senareläggning bedöms nödvändig.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
Man menar att det krävs ett omfattande, noggrant och strukturerat arbete för att inarbeta
tillkommande verksamheter som så väsentligt skiljer sig från nuvarande verksamhet. TKF/TN
lyfter igen fram att det blir en stor utmaning om även ledningen och utvecklingen av de
verksamhetsmässiga delarna ska tas över.
Övriga inspel och synpunkter
Inga övriga inspel.

Beredningens yttrande över remissvaret
Teknikförvaltningen gör tydligt att det är naturligt att ta över skötsel och praktiska uppgifter, men
att verksamhetsutveckling inte bör hamna där. Beredningen anser att utredning kunde varit
tydligare med att skilja verksamhet (inklusive innehåll, strategi osv) och verkställighet. Utredningens
ansats var att placera lednings- och verksamhetsansvar på regionstyrelseförvaltningen. Vad gäller
kommentaren om evenemang så ligger inte ansvar för förläggning av större evenemang idag på
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KFN, utan på bolaget Inspiration Gotland. Det har heller inte föreslagits placering av detta ansvar
på TN. Och vad gäller möjliga, kommande besparingar så bör det, utifrån sett, finnas möjligheter
att se över olika upplägg, ansvar och resurser. Med tanke på de olika förvaltningarnas långa tradition
av självständighet så blir med antagligen nödvändigt att arbeta med inställning och kultur.

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)


1.

2.

3.
4.
5.

Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) står i princip bakom förslaget, men skriver att
omfattning och konsekvenser av förslaget saknas, vilket krävs för att ta ställning.
Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
I utredningen föreslås att ansvaret för myndighetsutövning avseende tillstånd enligt lotterilagen,
d v s lotteritillstånd, skulle kunna flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen eller
regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det
politiska ansvaret för denna myndighetsutövning. Av utredningen framgår inte vilken
omfattning den aktuella myndighetsutövningen har och därmed inte vad kostnaden för att
utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. MHN menar att för
att kunna ta ställning till förslaget måste konsekvenserna bättre redovisas.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen medan det
praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
alkohol och livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av lotteritillstånd ska ligga
på samhällsbyggnadsförvaltningen är bedömningen att även det politiska ansvaret i konsekvens
med alkoholtillstånden läggs på Regionstyrelsen. Om det praktiska ansvaret läggs på RSF finns
ingen anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen. Det
politiska ansvaret för lotteritillstånd bör inte läggas på Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Inte berört
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
I remissvaret har samhällsbyggnadsförvaltningen berört möjlig organisering på enhetsnivå.
Övriga inspel och synpunkter
Nej

Beredningens yttrande över remissvaret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har endast yttrat sig över förslaget att låta ansvaret för tillstånd
enligt lotterilagen hanteras av samma enhet som hanterar alkoholtillstånd. Det är fullt möjligt att
hantera detta, men eftersom omfattning och konsekvenser av förslaget saknas har nämnden inte
tagit ställning. Man föreslår att det politiska ansvaret i vilket fall läggs på Regionstyrelsen så att dessa
hanteras på samma sätt som alkoholtillstånden

7. Byggnadsnämnden (BN)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Byggnadsnämnden (BN) lämnar enbart synpunkter på hur förslaget bedöms påverka
samhällsbyggnadsförvaltningens, Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens
uppdrag.
1. Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi
osv?
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2.

3.
4.
5.

I utredningen föreslås att ansvaret för myndighetsutövning avseende tillstånd enligt lotterilagen,
d v s lotteritillstånd, skulle kunna flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen eller
regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det
politiska ansvaret för denna myndighetsutövning. Av utredningen framgår inte vilken
omfattning den aktuella myndighetsutövningen har och därmed inte vad kostnaden för att
utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. BN menar att för
att kunna ta ställning till förslaget måste konsekvenserna bättre redovisas.
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen medan det
praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
alkohol och livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av lotteritillstånd ska ligga
på samhällsbyggnadsförvaltningen är bedömningen att det politiska ansvaret i konsekvens med
alkoholtillstånden läggs på Regionstyrelsen. Om det praktiska ansvaret läggs på RSF finns ingen
anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Inte berört
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt förslaget?
I remissvaret har samhällsbyggnadsförvaltningen berört möjlig organisering på enhetsnivå.
Övriga inspel och synpunkter
Nej

Beredningens yttrande över remissvaret
Byggnadsnämnden har endast yttrat sig över förslaget att låta ansvaret för tillstånd enligt lotterilagen
hanteras av samma enhet som hanterar alkoholtillstånd. Det är fullt möjligt att hantera detta, men
eftersom omfattning och konsekvenser av förslaget saknas har nämnden inte tagit ställning. Man
föreslår att det politiska ansvaret i vilket fall läggs på Regionstyrelsen så att dessa hanteras på samma
sätt som alkoholtillstånden.

EXTERNA REMISSINSTANSER
Mottagare

Kort

1
Gotlands Idrottsförbund
2
Gotlands Museum
3
Gotlandsmusiken
4
Länsteatern
5
Gotlands Hembygdsförbund
6
Gotlands Bygdegårdsdistrikt
7
KRO Gotland*
8
Sveriges Författarförbund
9
Regionombud Författarförbundet (Marita Jonsson)
10 Musikerförbundet
11 Gotlands Bildningsförbund
12 KLYS**
13 Uppsala Universitet
*Konstnärernas Riksförbund
**Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
8

GIF

GHF

UU

Inkommet
svar
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
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FRÅGOR
 Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet
har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?

SAMMANSTÄLLNING EXTERNA YTTRANDEN
1. Gotlands Idrottsförbund (GIF)


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Idrottsförbund (GIF) står inte bakom förslaget, som man menar är dåligt beskrivet
och utan konsekvensbeskrivning, men har insett att det finns en politisk enighet kring att
förvaltning och nämnd ska läggas ner. Idrottsförbundet har därför tagit fram ett eget förslag (se
nedan under rubriken ”GIF organisationsförslag”) som möter idrottens behov av samverkan.
Förslaget innebär i korthet en tydligare struktur kring beslut och långsiktig inriktning för
idrotts/fritidsfrågorna både på politisk nivå och på förvaltningsnivå.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Idrottsförbund ser behovet av att idrotten på Gotland har en stark samverkanspart
inom Region Gotland. Gotländsk idrott samverkar med Region Gotland på många olika sätt,
och på många olika plan. GIF menar att fritidsverksamheten, och därigenom idrotten, är helt
marginaliserad i rapporten. Förslaget om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott tolkas som ett
rent kulturutskott eftersom det inte är föreslaget att finnas några chefstjänstemän eller
institutionschefer som företräder idrotten i utskottet. Utvecklingsfrågor för idrott har ingen
plattform i nuvarande förslag.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Idrottsförbund skulle gärna sett att uppdraget definierats utifrån en ökad samsyn, där
angreppssättet varit visionsstyrt istället för resursstyrt, för att därigenom åstadkomma
samordningsvinster. Exempel på samordningsvinster menar man finns inom folkhälsa,
anläggningar, integrationsarbete, besöksnäringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Områden som
flera förvaltningar jobbar med och som civilsamhället via idrotten också är engagerade i.



Idrottsförbundet lyfter upp flera av de samverkansprojekt mellan idrotten och Region Gotland
som finns idag och ser med oro på hur samverkan ska se ut i framtiden.
GIF organisationsförslag
- Instifta ett fritidsutskott och ett kulturutskott. Deltagare i fritidsutskottet är
länsidrottsförbundet tillsammans med utsedd tjänsteman från RSF, samt
parlamentarisk politikerrepresentation. Uppdrag: bereda ärenden av
utvecklingskaraktär, men även bidragsärenden. Tjänstepersonen från RSF ska ha ett
tydligt mandat i utvecklingsfrågor, inte bara bidrag. Även evenemangslots och någon
form av sammanhållen struktur för folkhälsa ska knytas till utskottet.
- Region Gotland och idrotten kan tillsammans se över anläggningar och infrastruktur,
och utarbeta lösningar för samverkan i syfte att sänka kostnaderna. Dock bör
långsiktiga politiska prioriteringar ligga i fritids/idrottsutskottet.
- Samverkan med Inspiration Gotland kring besöksnäringsfrågor. Representationsstöd
till elitföreningar och evenemangslotsfunktionen ska på något sätt införlivas i
utskottets stödstruktur.
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Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Idrottsförbund (GIF) står inte bakom den föreslagna organisationsförändringen.
Förbundet anser att det i nuvarande förslag saknas en plattform för utvecklingsfrågor. Förbundet är
starkt kritisk till att utredningen inte berör fritidsfrågorna på samma sätt som kulturfrågorna. Man
beskriver sin egen roll och betydelse för den regionala utvecklingen, och lyfter fram att GI är
länsidrottförbund att jämföra med länsmusik, -teater och –muséet. Idrotten på Gotland har behov
av att ha en utpekad samverkanspart inom Region Gotland, som kan företräda Region Gotland i ett
helhetsperspektiv. Samverkan sker idag med flera olika förvaltningar inom olika områden.
Förbundet lyfter fram att det måste finnas samordningsvinster inom folkhälsa, anläggningar,
integrationsarbete, besöksnäringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Områden som flera
förvaltningar jobbar med och som civilsamhället via idrotten också är engagerade i.
I remissvaret lyfts även olika strategiska frågor som föregås av strategiska, politiska beslut, t ex vilka
föreningar som tilldelas halltider där hänsyn tas till ålder, kön, ambition, nyttjandegrad och
landsbygd/stad. I en sådan fråga är det viktigt att gränssnitten internt inom Region Gotland är
tydliga, d v s vilken politisk nämnd är ansvarig för att exempelvis hallar utnyttjas på ett sätt som är
politiskt önskvärt.

2. Gotlands Museum


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Museum ställer sig positiv till att kulturfrågorna, som nu är placerade inom KFF,
flyttas till RSF. Gotlands Museum avstår att kommentera fritidsfrågorna.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Museum menar att organisationsändringen innebär en markering av att
kulturfrågorna är en central angelägenhet för Region Gotland, men framförallt för hela
Gotland. Det är av stor strategisk betydelse att frågor som har koppling till
kultursamverkansmodellen får en mer central placering på regional nivå. Kulturfrågorna kan
samordnas med de regionala utvecklingsfrågorna som ligger under regionstyrelseförvaltningen.
Man ser även en fördel i att all bidragshantering kopplad till kultur samlas på samma ställe.
Gotland Museum beklagar att omvärldsanalys och benchmark saknas.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Museum lyfter att det är väsentligt att kulturfrågorna får adekvat organisation med
RSF som ansvarig för frågorna, och med ett utskott som bereder ärenden och kan fatta beslut
utifrån delegation. Gotlands Museum förväntar sig att den nya organisationen i större
utsträckning verkar för ett strategiskt tänkande och arbete kring kulturfrågorna - särskilt i
relation till kultursamverkansmodellen och myndigheter som Kulturrådet mm. Man förväntar
sig att nyttjas som en resurs i större utsträckning och att samordning ska förbättras.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Museum ser negativt på avsaknaden av både omvärldsanalys och benchmark i underlaget,
men positivt på att flytta kulturfrågorna till en mer central position, Regionstyrelsen/regional
utveckling, samt att all bidragshantering kopplat till kultur placeras på ett ställe. Man
uppmärksammar behovet av rätt kompetens på rätt ställe i relation till samverkansmodellen.

3. GotlandsMusiken


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
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GotlandsMusiken står bakom en förändring som tydligare placerar kulturen på ett regionalt
plan, som skiljer den regionala kulturen från den primärkommunala och som bättre utnyttjar
den kompetens och kunskap, samt nätverk som de regionala kulturinstitutionerna har.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
GotlandsMusiken (GM) menar att den föreslagna organisationen är bra för kulturen – att
verksamheten bibehålls medan Region Gotlands overhead minskas och anpassas efter de reella
behoven. Det är positivt att kulturen, inklusive de tre regionala kulturinstitutionerna, hamnar
närmare regionala utvecklingen och beslutsfattande. GM anser att kultursamverkansmodellen
bör ligga på ett regionalt och inte primärkommunalt plan. En strateg för samverkansmodellen
lär behövas, men i mindre omfattning och den nyinrättade kultur-(och biblioteks-)chefsrollen
kan med fördel ta ansvaret i relation till Kulturrådet. Kulturinstitutionerna och deras specifika
kompetens inom olika områden bör utnyttjas mer än idag.
Eftersom ledamöterna i KFN idag i majoritet består av intresserade av idrotts- och fritidsfrågor
blir kompetensförlusten för kulturen inte någon stor risk. En risk är dock hur Regionstyrelsen
belastningsmässigt ska kunna ta sig an dessa nya frågor. Eftersom de regionala
kulturinstitutionerna har både väl upparbetade nätverk nationellt och kompetens vis-a-vis exv
Kulturrådet så behöver inte kompetensförlust på tjänstepersonsidan vara en risk. Vad gäller
bemanning så är en förutsättning att kompetenta och erfarna personer anställs.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
o Kulturen blir en del av den regionala utvecklingen och kan spela en mer aktiv roll.
o Kortare beslutsvägar mellan kulturinstitutioner och Regionstyrelsen, med en utvecklad
roll för kulturinstitutionerna som följd.
o Kortare vägar för kulturell samverkan med andra förvaltningar.
o Närmare samarbete mellan regional och primärkommunal kultur.
o Användning av den regionala spetskompetensen (remissinstans) som finns hos
kulturinstitutionerna vid fördelning av primärkommunala kulturmedel.
Beredningens yttrande över remissvaret
GotlandsMusiken är mycket tydlig i att man ser en förändring som positiv. Beredningen menar
dock att det på flera punkter finns otydligheter i utredningen, och har uppmärksammat flera
områden som behöver ytterligare fördjupning för att slå fast placering och resursbehov. Ett sådant
område är samverkansmodellen och de statlig krav som ställs på Region Gotland som myndighet.

5. Gotlands Hembygdsförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Hembygdsförbund (HBF) står bakom en organisationsförändring under förutsättning
att man får en tydlig kontaktperson, som känner till hembygdsrörelsen, dess roll och behov.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Hembygdsförbund och hembygdsrörelsen har främst haft med kultur- och
fritidsförvaltningen att göra inför ansökan om verksamhetsstöd (till förbundet och till
medlemsföreningar), men även genom inbjudningar till evenemang. Stöden, som ofta är små,
kan ändå vara avgörande för en hembygdsförenings möjlighet att bedriva verksamhet. I en
framtida organisation fortsätter den personliga kontakten att vara viktig, liksom att ansvariga
känner till hembygdsrörelsen och de behov som kan finnas.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
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Förväntningarna är att det finns en förståelse för hembygds- och landsbygdsutveckling vilket
utgör en viktig del av hembygdsrörelsens arbete. Gällande samverkan är HBFs styrelse enig om
att kulturarvskonsulenten gärna är en diskussionspart gentemot Region Gotland i processen
kring utdelning av verksamhetsbidrag.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Hembygdsförbund lyfter inte fram några konkreta hinder för själva organisationsförändringen, utan tydliggör vad, i relationen till Region Gotland, som är viktigt sett ur deras
perspektiv.

6. Gotlands Bygdegårdsförening


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Bygdegårdsförening lyfter inte fram några konkreta hinder för själva
organisationsförändringen, utan anger vad man, ur sitt perspektiv, ser som viktigt utifrån den
del av KFNs nuvarande verksamhet som man berörs av.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Bygdegårdsförening utvecklar hur man ser på det stöd som kan sökas för stöd till
drift respektive investering av samlingslokaler. Man anser t ex att det är viktigt att skilja stöd till
samlingslokalerna från stöd till idrottsanläggningar och att det fortfarande, speciellt för de
mindre bygdegårdarna, ska gå att söka enbart driftstöd. Föreningen står bakom förslaget om att
kunna använda stödet på ett bredare sätt, bl a för att skapa förutsättningar för flexibel
användning av lokalerna.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Förhoppningen är att Region Gotland även i fortsättningen ska stödja samlingslokaler över hela
ön och att Region Gotland själv i ännu högre utsträckning räknar in möjligheten att nyttja dessa
lokaler. Föreningen ser även gärna att Region Gotland utvecklar möjligheten att stödja med
likvida medel då en förening sökt, och fått, bidrag från Boverket, men har svårt att använda sig
av bidraget då utbetalning av bidraget sker efter redovisning av havda kostnader.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Bygdegårdsförening trycker på vad man önskar att en organisationsförändring måste ta
hänsyn till. Det relaterar till bidrags- och stödverksamheten som är definierat som ett område för
ytterligare tydliggörande.

8. Sveriges Författarförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Sveriges författarförbund tar inte ställning till utredningen som helhet, utan tar i huvudsak
hänsyn till biblioteksfrågan och biblioteksfrågans roll och funktion för medborgare, författare
och översättare på Gotland.
”Utredningen har inte övertygat Sveriges författarförbund om att den föreslagna organisationen
möter vare sig våra medlemmars eller det gotländska medborgarnas behov”.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Sveriges Författarförbund anger att det är oroväckande att utredningen inte tillräckligt tydligt
och övertygande betraktar medborgarna som en central faktor i Regionstyrelsens uppdrag.
Författarförbundet förväntar sig ett annat förhållningssätt till medborgarna – de som begagnar
sig av och motiverar biblioteksverksamheten - än vad utredningen ger uttryck för. Man
efterfrågar ett resonemang om huruvida verksamheten tillgodoser medborgarnas, men också
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de litterära yrkesutövarnas, behov och önskemål. Man framhåller intentionerna i bibliotekslagen
– att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Att biblioteken ska främja litteraturens ställning, upplysning, utbildning
och forskning. ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla”.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Sveriges Författarförbund anser att, som utredningen föreslår, införa "meröppna bibliotek"
som ett alternativ till att biblioteken läggs ned är lika lite relaterat till bibliotekens verksamhet
som att man undviker att svara på hur neddragningarna kan komma att påverka uppdraget att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning hos medborgarna.
Beredningens yttrande över remissvaret
Sveriges författarförbund fokuserar på biblioteksfrågan, vad som står i bibliotekslagen och på
neddragningar. De är kritiska till skrivningens introverta förhållningssätt och är inte övertygade om
att den föreslagna organisationen kommer att möta deras medlemmars och medborgarnas behov.

9. Regionombud Författarförbundet, Marita Jonsson


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Regionombudet för Författarförbundet anger att det med föreliggande förslag och kraftiga
ekonomiska besparingar på kulturen och nedläggning av kultur- och fritidsförvaltningen varken
kommer kunna infrias Region Gotlands uppdrag eller målvision.. Kulturen är intimt förknippad
med varumärket Gotland och möjligheten att marknadsföra Gotland. Regionombudet
ifrågasätter den ekonomiska analysen och refererar till tidigare biblioteksnedläggningar som
”sannolikt innebar en merkostnad i Region Gotlands budget”.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Regionombudet menar att organisationsförändringen med förslag om nedläggning av bibliotek
långt borta från Visby, kommer att innebära negativa konsekvenser för landsbygden. Att stänga
ett bibliotek på landet innebär att försvåra möjligheterna för de boende att träffas och utbyta
idéer.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Regionombudet anser att Region Gotland bör avvakta med nedläggning av kulturförvaltningen
och nämnd till dess att översyn av hela den regionala förvaltningen gjorts för att bäst se var
besparingar bäst kan ske.
Beredningens yttrande över remissvaret
Regionombudet för Författarförbundet är starkt kritisk till nedläggningen av framför allt
kulturavdelningen och tvivlar starkt på lönsamheten i omorganisationen. Uppfattningen är att
organisationsförändringen också kommer att ge bränsle åt konflikten mellan stad och land

10. Musikerförbundet/Federationen Svenska Musiker


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Federationen Svenska Musiker (FSM, Symf och Musikerförbundets samarbetsorgan) står
bakom den föreslagna organisationsförändringen givet att det går att skapa förutsättningar för
både de fria, professionella kulturskaparna och kulturinstitutioner.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Federationen Svenska Musiker (Symf och Musikerförbundets samarbetsorgan) menar att man
ser positivt på en förändring som samlar kulturadministrationen under ett tak. Det är även
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positivt att skilja kulturen från idrotts- och fritidsverksamheterna, vilket skulle kunna betyda en
större tydlighet och möjligheter för en bred kulturverksamhet som står på egna ben.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Den nya organisationen kommer att ställa krav på ledning och personal och man förutsätter att
tjänster tillsätts med personer som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av professionell
kulturverksamhet. Eftersom situationen för professionella kulturskapare är utmanande är
förhoppningen att den nya organisationen är kunnig och medveten om det, och aktivt arbetar
för att både professionellt och ideellt kulturliv ska blomstra.
Beredningens yttrande över remissvaret
Musikerförbundet och Federationen Svenska Musiker bedömer att det vore positivt för dess
medlemmar att hamna närmare beslutsfattandet inom den regionala utvecklingen, men har svårt att
yttra sig om några detaljer i organisationsförslaget. Lika positivt är det att skilja kulturen från
idrotts- och fritidsverksamheterna.

11. Gotlands Bildningsförbund


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
Gotlands Bildningsförbund har förväntningar på hur folkbildningen i sin helhet och delar
placeras. Eftersom det inte i utredning är helt tydligt hur förslaget ser ut så är det inte
omedelbart enkelt att svara på frågan.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Gotlands Bildningsförbund (Studieförbunden) menar att man flera gånger påtalat att man med
fördel sorterar under GVN, liksom Folkhögskolan, eftersom man har samma uppdragsgivare.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Gotlands Bildningsförbund förväntar sig att beslut ska tas att all folkbildning ska ligga under
GVN och Folkhögskolan då de har samma uppdragsgivare, Folkbildningsrådet. Man önskar
ekonomiskt stöd som bygger på samma sätt som statsbidragen till Studieförbund och
Folkhögskolor.
Beredningens yttrande över remissvaret
Gotlands Bildningsförbund lyfter inte fram några konkreta hinder för själva
organisationsförändringen.

13. Uppsala Universitet


Står man bakom den föreslagna organisationsförändringen?
I yttrandet från Uppsala Universitet framförs kritik mot att Almedalsbibliotekets samverkan
med universitetsbiblioteket inte alls berörs i utredningen. Uppsala universitet lämnar inga
synpunkter på organisationsförändringen men bedömer att förslaget inklusive besparingar inte
nödvändigtvis kommer att ha negativa effekter på Almedalsbibliotekets integrerade verksamhet.
Man har heller inga invändningar mot att Patientbiblioteket avvecklats.
1. Hur skulle den föreslagna organiseringen möta de behov som er organisation och verksamhet har?
Uppsala universitet har en medicinsk bibliotekarie som är outsourcad till den medicinska
biblioteksverksamheten på Visby lasarett. Beslutet att lägga ned patientbiblioteket har inneburit
mindre lokalyta för den medicinska biblioteksverksamheten och ensamarbete.
Uppsala universitet framhåller att den integrerade uppgiften för Almedalsbiblioteket, att vara ett
universitetsbibliotek med verksamhet riktad mot Campus Gotland och dess studenter, lärare
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och forskare har en större uppgift än bara fysisk utlåning av böcker. Exempelvis är nedladdning
av elektroniskt material, vetenskapliga tidskrifter och böcker är omfattande (5 miljoner
fulltextnedladdningar 2015). Universitetet är i en expansiv fas där målet är att öka
verksamheten från 1000 studenter till 1500 år 2020. Regionens stora besparingskrav fram till
2020 riskerar att öka arbetsbelastningen på universitetets bibliotekarier. Man uttrycker oro för
att Almedalsbibliotekets verksamhet, ambitioner och kompetens kommer att minska ”till men
för studenter lärare och forskare vid Campus Gotland”.
”Detta kan medföra att vårt samarbetsavtal blir svårt att upprätthålla”.
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Uppsala Universitet tillsammans med Region Gotland (RG) är huvudmän för
Almedalsbiblioteket. Universitetet är mån om den samverkan som finns i den gemensamma
satsningen på ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. De ser vinster i samarbetet och avser
att så långt det är möjligt fortsätta samarbeta.
Beredningens yttrande över remissvaret
Uppsala Universitet tycker att det är anmärkningsvärt att de inte involverats i utredningen, inte fått
lämna synpunkter, inte blivit intervjuade och heller inte utsetts som remissinstans. Uppsala
Universitet ifrågasätter beräkningsunderlaget i utredningen angående budget för
Almedalsbiblioteket. Man menar att en del av det redovisade budgetunderlaget är en del av vad
Uppsala Universitet betalar för den integrerade biblioteksverksamheten och som därmed inte
kommer ur Region Gotlands tilldelade medel. Man tror inte att organisationsförändringarna
kommer att påverka den integrerade delen av Almedalsbiblioteket, men Uppsala Universitet
uttrycker stor oro för konsekvenserna av de stora besparingskraven fram till år 2020.
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Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Remissammanställning - utveckling av utredningsområden
Nedan görs en översiktlig beskrivning av de åtta områden som ska bearbetas och förtydligas
ytterligare.

1. Ärendehantering, kansli, samt stab
Regionstyrelseförvaltningens remissyttrande beskriver behov av resurserförstärkning inom
speciellt kansli och stab. Kultur- och fritidsförvaltningens beskriver i sitt remissyttrande i sin tur
hur ärende- och dokumenthanteringen sker idag och till vilken omfattning, vilket delvis avviker
från remissunderlaget. I beredningsarbetet slås därför fast att det finns ett behov av bättre förstå
arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Här är det även viktigt att klargöra vilka olika typer av
ärenden och uppdrag som finns, samt hur de varierar i tidsåtgång. En stor del av Kultur- och
fritidsnämndens beslut idag handlar om bidragsbeslut.
Teknikförvaltningen anger att man kan ta emot uppdraget, men ser svårigheter med att göra det
om förutsättningen är utredningens förslag om besparing Då ser man att verksamhetens utbud
kommer att påverkas. Teknikförvaltningen ser inte framför sig att man ska behöva fatta
strategiska beslut, utan att dessa ska fattas av regionstyrelseförvaltningen.







Underlaget föreslår att skala bort administrativa tjänster av besparingsskäl.
Alla förvaltningar har redan idag besparingsbeting som innebär att bl a administrativa
rutiner/tjänster ses över.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen anger att man i själva verket har
fler ärenden än redogjort för i underlaget, vilket beror på att man även har manuell hantering.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen använder begreppet ”ärende” för
såväl mindre (t ex vissa bidragsansökningar) som större beslut. Det gör det lite vanskligt att
bedöma tidsåtgång och belastning. Det behövs fördjupning för att skapa tydlighet.
Bland annat regionstyrelseförvaltningen har redan idag utmaningar i hanteringen av ärenden
för det som är förvaltningens uppdrag. Utvecklingsarbete och översyn pågår.
Det krävs ännu bättre förståelse för bidragsverksamhetens utplacering liksom av hur den
organiseras i Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen (se även nedan).

2. Bidragsverksamheten (även del av flera punkter nedan)
Utredningens förslag är att fördelningen av bidrag kvarstår inom Region Gotland och flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Där föreslås bidragsverksamheten samordnas med stöd- och
bidragsverksamhet inom avdelningen för regional utveckling, bland annat för att det redan finns
ett handläggningssystem här. I förslaget syns även att regionala/distriktsorganisationer bör
utnyttjas som remissinstans vid bedömning av ansökningar. Bidragsverksamheten består av flera
områden, vilkas delar såväl som helhet behöver förtydligas för att säkra att rätt beslut gällande
deras placering fattas. Det ligger även förslag om besparingspotential på bidragsverksamheten.



Organisering idag, se försök till sammanställning nedan.
Remissunderlaget innehåller olika typer av förslag, t ex att de generella driftsbidragen till
föreningsägda samlingslokaler bör tas bort, och istället bör investerings- och driftsbidrag slås
ihop till en pott, samtidigt som föreningar ges möjlighet att ta ett bredare ansvar för att skapa
intäkter (s 45). Eller att Region Gotland ska bevilja investeringslån med bra villkor, eller
kunna stötta med likvida medel under en överbryggningsperiod när andra finansiärer kräver
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redovisning av havda kostnader innan utbetalning av godkända medel kan göras. Denna typ
av förslag har inte beredningsarbetet värderat, men för fördjupningsarbetet behöver slås fast
hur de ska arbetas med (möta, bemöta, lämna åt ny ansvarig förvaltning).
Mer detaljerad analys av NYPS-systemets möjligheter för bidrags- och stödhantering på
regionstyrelseförvaltningen behövs.
Metodik och rutiner kan kanske sägas finnas inom regionstyrelseförvaltningen, men det är
ändå tveksamt om det enkelt går att samordna med befintlig, redan existerande verksamhet.
Gällande besparingsmöjlighet – hur mycket är regelverksstyrt och inte möjligt att påverka?
Det behöver undersökas i mer detalj.
Går det då att se en rationalisering i antal timmar som krävs vid flytt av bidragsverksamheten
regionstyrelseförvaltningen/avdelningen för regional utveckling?

3. Överföring av specifik verksamhet till annan förvaltning
Verksamheten hos Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen består av fyra
tydliga delar: 1) kulturverksamhet; 2) fritids- och idrottsverksamhet; 3) biblioteksverksamhet; 4)
ungdomsverksamhet. I varierande grad behöver var och en av dessa förtydligas så att det är ännu
tydligare hur verksamhet flyttas, föreslås få besparingar eller i undantag, avvecklas.






Utredningen föreslår att fritidsavdelningen, exklusive bidragsdelarna (handläggare bidrag och
stöd till fritidsverksamhet), flyttas till teknikförvaltningen. Var föreslås ansvaret för strategisk
verksamhetsutveckling ligga, och vad ligger i att ansvara för verksamhet som exempelvis den
kommunala bad- och simverksamheten?
Tekniska nämnden och teknikförvaltningen ifrågasätter om man har rätt förutsättningar för
att ta ansvara för att stora evenemang förläggs till Gotland (genom att erbjuda infrastruktur
och organisationsstöd). Vilken är, eller kan vara, kopplingen till Inspiration Gotland?
En politisk återkoppling som framkom vid RSAU 11 april 2017 är att det är önskvärt att
organisatoriskt försöka hålla ihop internt drivna anläggningar med föreningsdrivna
anläggningar. Denna återkoppling behöver förstås och analyseras.
Vad gäller anläggningars drift och skötsel så ser Tekniska nämnden och teknikförvaltningen
små möjligheter till besparingar genom rationalisering och samordning. Beror den
bedömningen på två förvaltningars olika kulturer och i nuläget olika formulerade uppdrag?
Hur skapas i så fall förutsättningar för önskad effekt?
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4. Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
I utredningen har redogjorts för olika sätt att se på de framtida behoven av politisk styrning av
kultur- och fritidsverksamheten. Det nämns beredningskapacitet genom ett utskott eller en
beredning, och det har även nämnts att politiken själv ska ta ansvar för en lösning. I
remissyttrandet från Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen nämns ett
större antal ärenden än i utredningen (se 1 ovan), vilket är viktigt att få klart för sig för att
diskutera detta. Bland remissyttrandena ges ingen enhetlig bild. Såväl att utnyttja befintliga
strukturer, som att inrätta utskott och/eller beredning, höja delegationsnivån, som att tillfälligt
inrätta ett politiskt organ har förts fram.




Utredningen ger en bild av ärendeflödet som kan hanteras på olika sätt. I remissyttrandet från
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen så ges en delvis annan bild
med betydligt större antal ärenden. Hur påverkar det den förslagna omorganisationen?
Utredningen uttrycker att, beroende på hur organiseringen görs, det kan komma att behövas
mer delegering till tjänstepersoner – hur ser politikens uppfattning ut? Hur kan det skapas
förutsättningar för det?
En politisk återkoppling vid RSAU 11 april 2017 är att det politiska uppdraget nu börjar
närma sig heltidsuppdrag.

5. Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen får idag statliga medel om ca 22,6 miljoner kronor, medan Region
Gotland bidrar med ca 19,4 miljoner kronor. Med de statliga medlen kommer ett ansvar och
uppdrag, vilket idag bemannas med en strateg på 100% och, fram till beslut hösten 2016 i KFN
om avveckling av kvalitetssamordnare, ca 50% för analys- och rapporteringsarbete. I utredningen
är det svårt att läsa sig till hur ansvaret för kultursamverkansmodellen ska säkras framåt då
strategens roll föreslås avvecklas och eventuellt uppstå, i delar, på sikt.




En resurs- och kompetensuppföljning för kultursamverkansmodellen behöver göras.
Det behöver slås fast vilka de absoluta kraven är på Region Gotland i
Kultursamverkansmodellen. Riskerar Region Gotland t ex minskat statligt bidrag på grund av
att Kulturplanens aktiviteter inte uppfylls?
Om ansvaret för kultursamverkansmodellen ska läggas på annan funktion, hur mycket
beläggs då denna och påverkas dess totala uppdrag?

6. Fritids- och idrottsverksamheten
I utredningsunderlaget finns det en obalans mellan hur de framtida organisatoriska
förutsättningarna för området för kulturverksamhet respektive fritids- och idrottsverksamhet
beskrivs. Ungdoms- och biblioteksverksamheten beskrivs, och flyttas, mer sammanhållet och
intakt (om än med förslag till besparingsmöjligheter). Den nämnda obalansen behöver hanteras i
analysen för att säkra en tillräcklig och ändamålsenlig organisering för verksamheterna framåt. En
del av analysen omfattar en förståelse för vad verksamheten bidrar med till Gotland i relation till
vilka stöd och bidrag som fritids- och idrottsverksamheten idag erhåller.




Framtiden för fritids- och idrottsområdet är inte lika tydligt beskrivet som för kulturområdet
– det upplevs som otillräckligt genomtänkt. Det är t ex inte tillräckligt tydligt hur det
strategiska och framåtriktade arbetet ska ske, samtidigt som det är få tjänster utpekade för
fritidsområdet.
Bidragsverksamheten, som är en viktig del, behöver beskrivas bättre för att säkra helheten
(bidragsverksamheten nämns även i flera andra punkter).
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Det finns en risk att anläggningarna jämställs med fritidsverksamheten, och att det strategiska
ansvaret och verksamhetsutveckling inte ges tillräcklig fokus.
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna trycker på att man är regionala
företrädare för idrotten på Gotland – att likställa med det regionala uppdraget som de
kulturella länsinstitutionerna har, t ex länsmusiken och länsteatern.
Framtiden för redan pågående samarbeten och satsningar, t ex socialfondsprojekt mellan GIF
och kultur- och fritidsförvaltningen, liksom förutsättningar för framtida satsningar mellan
idrotten och Region Gotland behöver tydliggöras.
GIF:s remissyttrande lyfter fram behovet av en stark samverkanspart inom Region Gotland
för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor osv.
Hur ser en önskad politisk styrning för fritids/idrottsverksamheten ut? Ger behoven en
annorlunda bild än för kulturen?

7. Gränssnitt och ansvar för verksamhet respektive verkställighet
Inom kultur- och fritidsverksamheten ryms, och måste rymmas, såväl strategiskt och framåtriktat
arbete (ansvar för verksamhet) som genomförande/verkställighet. I utredningen görs inte helt
tydligt vilken typ av ansvar som föreslås placeras på respektive förvaltning. Det syns bland annat i
remissyttranden. Att korrekt förstå och bedöma underlaget, samt peka på förslag om avvikelser
från förslaget är nödvändigt för att säkra den framtida kultur- och fritidsverksamheten under nya
förvaltningar. Denna fråga bedöms rymmas under punkt tre ovan.

8. Konsekvenser ekonomi och besparing
Kultur- och fritidsverksamhetens kostym ska vara 15 miljoner kronor mindre (räknat i 2016 års
prisläge) efter 2019. Utredningen redogör för möjliga besparingar inom flera områden, främst på
det administrativa området, men är delvis svår att följa då uppgifter är spridda över många sidor.
Utifrån resonemangen under ovanstående punkter, kring fördjupningar inom vissa områden, blir
det konsekvenser för i vilka verksamhetsområden besparingar ska genomföras. Inriktningen är att
den nämnd som framöver får ansvaret för verksamheten också ansvarar för att genomföra
beslutade besparingar. Ambitionen inför fortsatt arbete är att budgetramar för mottagande
nämnder ska beslutas samtidigt som slutligt beslut om avveckling tas i regionfullmäktige.
I beslutet från regionstyrelsens sammanträde andra februari uppmanas även Kultur- och
fritidsnämnden att redogöra för förslag på övriga besparingar upp till 15 miljoner kronor. Dessa
förslag kommer vara värdefull input i den totala hanteringen.

4

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/383
9 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Fastställande av regelverk för stöd till trygghetsboenden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att besluta
-

att godkänna och fastställa föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden

-

att till regionstyrelsen delegera uppgiften att besluta i ärenden om ansökan
om stöd enligt detta regelverk

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan
med berörd förvaltning utreda och återkomma till regionstyrelsen kring
-

utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för hantering av frågan,
system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam förmedling
av trygghetsboenden.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (Rf§34) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut
(Rf§35)om att till regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för
trygghetsboende.
Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan
fastställas och därigenom ge bostadsexploatörer på Gotland förutsättningar för att
investera i och uppföra trygghetsboenden. Med anledning därav har förvaltningen
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arbetat fram ett förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja
gälla från den 1 juli 2017. Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara
hyresrätter och att fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande.
Med anledning därav vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla
alla bostäder under en portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla
trygghetsbostäder.
Föreslaget regelverk innehåller också bestämmelser kring stöd till bostadsexploatörer
som nyproducerar byggnad för att inhysa trygghetslägenheter. Som grund för att
beviljas stöd ligger att projektet ska kunna beviljas investeringsstöd av Boverket inom
ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer”. De regelverk som föreslås gälla för region Gotland
avviker till delar från Boverkets regler, såtillvida att åldersgränsen är högre (70 år mot
Boverkets 65 år) samt att region Gotland inte ger stöd för ombyggnad.
Det ekonomiska stöd som region Gotland föreslås tillhandahålla för de
bostadsprojekt som uppfyller villkoren i regelverket, uppgår till följande belopp.
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.

Regionstyrelsen ansvarar för att handlägga och finansiera ärenden inom detta
regelverk.

Bedömning

Tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden på Gotland kan komma
att ha en positiv effekt när det gäller det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. På sikt kan detta påverka planeringen av nya vård- och
omsorgsboenden. Detta första trygghetsboende om 68 lägenheter beräknas vara klart
för inflyttning hösten 2018, vilket då får budgeteffekter under del av detta år.
Regionstyrelseförvaltningen uppskattar att det fram till 2019 kan komma att uppföras
ca 100 lägenheter inom boendeformen. Förutsatt att dessa kvalificerar sig för att
beviljas stöd inom föreslaget regelverk, kan det komma att innebära ett behov om ca
1 mnkr per år i budgetmedel. Finansieringen för kommande år bör hanteras inom
ramen för ordinarie budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att utvärdera föreslaget regelverk
när det gäller tillämpning och utfall efter att ett första trygghetsboende har tagits i
bruk. Det finns ett antal områden som kan utredas mer ingående för att pröva
huruvida dessa ska införlivas i regelverket. Det gäller frågor kring en gemensam
portal eller bostadsförmedling av trygghetslägenheter, införande av social och
medicinsk förtur till trygghetsbostäder, samt var ansvaret för hantering av
trygghetsboenden ska finnas inom region Gotland.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att besluta att godkänna
föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden för fastställande i
regionfullmäktige, samt att föreslå fullmäktige att besluta att till regionstyrelsen
delegera uppgiften att fatta beslut om bidrag med stöd av regelverket.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till
regionstyrelsen i frågor kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar
för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring
portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Regionfullmäktiges beslut 2017-03-27 (Rf§34)
Bilaga 2. Regelverk för stöd till trygghetsboende (förslag)
Bilaga 3. Regelverk blanketter (förslag)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
SOF

3 (3)

Regionfullmäktige 2017-03-27

Protokoll

Rf § 34

Fastställande av regelverk för trygghetsboende
RS 2013/333

- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 252
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 56

Regionfullmäktiges beslut


Ärendet återremitteras.

Inför köpekontrakt m.m. för trygghetsboende, på fastigheten Visby Adjutanten 2,
behöver ett regelverk för trygghetsboende fastställas, se RS § 47.
Regionstyrelsen har enligt protokoll från 2014-08-28, § 252, beslutat att:


Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, till
budgetberedningen 2015. Regelverket ska omfatta bl.a. kriterier och preciserade krav
kopplat till finansiell medverkan från Region Gotland, gemensamhetslokal för de i
huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och köhantering.



Under perioden fram till att beslut fattats om permanent regelverk gäller följande för
samtliga aktörer:





Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31–60 lägenheter).



Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med 1
600 kronor/kvadratmeter och år.



I övriga frågor gäller Luleås regelverk.

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för äldres boende, inom ramen
för bostadsförsörjningsprogrammet, till budgetberedningen 2016.

Ledningskontoret, nuvarande regionstyrelseförvaltningen, har inte utarbetat ett sådant
regelverk. Nu föreslås att regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet med det
som regionstyrelsen beslutade om 2014-08-28, § 252 fastställs.
Framtida utbetalning av stödet förutsätter att årlig ansökan inlämnas och att denna
uppfyller gällande regelverk.
Regionstyrelsen har föreslagit att regelverket ska fastställas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-03-27

Protokoll

Rf § 34 forts.
Yrkande


Björn Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras. I detta instämmer Håkan Onsjö (M),
Stefaan De Maecker (MP), Brittis Benzler (V), Ulf Klasson (L), Lennart Petersson (S) och
Eva Nypelius (C).

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet ska återremitteras.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region Gotland
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Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Detta dokument innehåller förslag till definitioner, organisation, förmedling
och regler för stöd för trygghetsboende på Gotland.

Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att
delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet
och hög boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor
som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende.
Boendeformen har indirekt det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska
behovet av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal* där alla fastighetsägares
trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed garanteras att ansökningsförfarandet
sker på lika villkor och är tillgängligt för alla som tillhör målgruppen samt att
fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för alla sökande. Trygghetsboendet
innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern service och
anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en
estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med
funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutar om finansiellt stöd och utbetalning
för varje enskilt objekt.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara
mantalsskriven på Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den
aktuella situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om
regionens finansiella medverkan ska göras till regionstyrelseförvaltningen, varefter
Regionstyrelsen beslutar om medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska
eftersträvas att geografiska delar av Gotland och bostadsområden med störst behov i
första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet,
det sociala innehållet och externa serviceinsatser.

(* arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017)
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Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende.
Anpassning eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen
för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden
för trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna
gemensamma funktion.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap
om hälsa.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen
ska de boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider, gemensamma aktiviteter
samt övrig samvaro, hobby och rekreation.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov
av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i
vanliga lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla
om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning
(SFS 2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer”.

Region Gotland
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REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är
inflyttade. Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit.
Följande år (år 2 och framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1
och utbetalning kan tidigast ske under samma utbetalningsmånad som föregående år.
Med utbetalningsmånad menas den månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget
utbetalats:
 Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när
bidraget beviljades
 Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för
annat ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
 En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är
uppfyllt.
 En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet,
är mantalsskriven på Gotland.
 En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och
användas i boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
 Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller
tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
 Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts

Region Gotland
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i region
Gotlands regelverk för trygghetsboenden.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

(* arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal för trygghetsbostäder sker under 2017)
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort och datum

Namnunderskrift

Region Gotland
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionfullmäktiges beslut 2017-xx-xx

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är mantalsskriven på Gotland
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Underskrift firmatecknare

Namnförtydligande

-------------------------------

----------------------------

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/219
4 maj 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till beslut

•





Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av entréavgifter till simhallar
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av taxa i ICA Maxi arena
antas att gälla från 1 juli 2017.
Kultur- och fritidsnämndens avgiftsförändringar avseende logi i skolsal vid
idrottsarrangemang, övertidsavgift på kurslitteratur samt avgift vid hyra av Säve
aula godkänns.
Avgiftslistan för kultur- och fritidsförvaltningen revideras.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning av vissa taxor och avgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket bland annat
innebär en höjning från 50 kronor till 55 konor för vuxna samt från 30 kronor till 35
kronor för barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av
liknande storlek på andra orter i landet.
Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras så att de separata
avgifterna för mediakub, LED sarg och vip-loger vid match med entréavgift bakas in
i ett timpris baserat på 4 timmar. Förändringen innebär att ett arrangemang med allt
inräknat får ett lägre timpris jämfört med dagens avgifter.
Taxan för logi i skolsal för idrottsarrangemang ändrades av regionfullmäktige 201506-15 § 193 till 100 kronor per person och natt. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade den 1 april 2016 att sänka taxan till 66 kronor per person och natt då
höjningen som genomfördes tidigare upplevdes vara för kraftig. Innan höjningen var
taxan 55 kronor per person och natt. Avgiften under Almedalsveckan fortsätter att
gälla enligt regionfullmäktiges beslut, dvs. en avgift på 1 500 kronor för logi på golv,
max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/219

Övertidsavgiften på kurslitteratur har ändrats från 20 kronor till 10 kronor per dag
och den maximala lånetiden blir 7 dagar istället för som tidigare 2 respektive 14
dagar.
Med anledning av renoveringen av Säve aulan höjs föreningstaxan från 72 kronor per
timme till 80 kronor per timme. Vid normaltaxa tas maxtaxan på 3 300 kronor per
dag tas bort och ersätts av en timtaxa på 700 kronor per timme.
Ärendebeskrivning

Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket innebär en höjning
enligt tabell.
Entréavgifter bad – gäller på
alla Region Gotlands simhallar

Pris

Nytt förslag

Entré, vuxna

50 kr

55 kr

Entré, ungdom under 18 år,
studerande, pensionärer,
arbetssökande

30 kr

35 kr

Rabattkort, vuxna - 12 bad

500 kr

550 kr

Rabattkort, ungdom under 18 år
studerande, pensionärer - 12 bad

300 kr

350 kr

Årskort, vuxna

1 200 kr

1300 kr

½-årskort, vuxna

800 kr

900 kr

Årskort, ungdom under 18 år,
studerande samt pensionärer

550 kr

600 kr

½-årskort för ovanstående

400 kr

450 kr

Årskort, familj

1 850 kr

2000 kr

½-årskort familj

1 100 kr

1200kr

Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras enligt tabell. Det nya
förslaget om ett timpris med all utrustning inräknat förenklar administrationen och
innebär en lägre avgift för föreningarna.
Anläggning

Föreningstaxa

Föreningstaxa
nytt förslag

Sportgolvet

200 kr

200 kr

Oförändrad

1 950 kr/timme

Nytt paketpris

Grundavgift match med entré
inklusive mediakub, loger samt LED
sarg
Tvättstuga

25 kr

Grundavgift match utan entré

200 kr

Loge

1 000 kr/tillfälle/loge

Mediakub

1 000 kr/tillfälle

LED sarg

1 000 kr/tillfälle

Anläggning

Normaltaxa

Normaltaxa nytt
förslag

Sportgolvet

1 200 kr

1 200 kr

Oförändrad

1 950 kr/timme

Nytt paketpris

Grundavgift match med entré
inklusive mediakub, loger samt LED
sarg
Grundavgift match utan entré

1200 kr

Mediakub

1 000 kr/match

LED sarg

1 000 kr/match
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/219

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens
förslag till förändrade taxor och avgifter.

Beslutsunderlag

2016-03-22 KFN § 25 Logitaxa på hårt underlag
2016-09-20 KFN § 74 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift kurslitteratur
på biblioteket
2016-09-20 KFN § 75 Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen – avgift vid hyra av
Säve aula
2017-02-07 KFN § 7 Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

KFN § 74
KFN AU § 70

Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen - avgift kurslitteratur på
biblioteket
KFN 2016/232

−

KFF Avgift kurslitteratur på biblioteket, 2016-08-22

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till förändrad övertidsavgift på
kurslitteratur:
o Övertidsavgiften på kurslitteratur ändras till 10 kr per dag.
o Lånetid för kurslitteratur är 7 dagar.

Almedalsbiblioteket erbjuder generellt två exemplar av obligatorisk kurslitteratur vid
Uppsala universitet - Campus Gotland. Kurslitteraturen kan lånas av alla men är i
första hand inköpta till campusstudenter vid Uppsala universitet.
Med anledning av att det är få exemplar av kurslitteratur är det viktigt att dessa
cirkulerar fort, så att fler ges chans att låna exemplaren. Exemplaren har hittills
erbjudits på 2 respektive 14 dagars lånetid med 20 kr per dag i övertidsavgift.
Biblioteken på Gotland vill tillgängliggöra kurslitteraturen för campusstudenterna vid
Uppsala universitet. Därför föreslås att kurslitteraturen får en lånetid på 7 dagar samt
ändrad övertidsavgift på 10 kr per dag. Kurslitteraturen ska även gå att reservera och
låna om.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att övertidsavgiften på
kurslitteraturen förändras.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef bibliotek Åsa Ingmansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

Protokoll

KFN § 75
KFN AU § 71

Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen - avgift vid hyra av Säve
aula
KFN 2016/236

−

KFF Avgifter vid hyra av Säve aula, 2016-08-29

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgift vid hyra av Säve aula
enligt följande:
o Föreningstaxa 80 kr per timme.
o Normaltaxa 700 kr per timme.
o Maxtaxan tas bort.
Förvaltningen ges i uppdrag att revidera taxan för Säveaulan i den pågående
taxeöversynen.

Förvaltningen har efter översyn genomfört en höjning av taxorna i regionens
anläggningar och lokaler. Höjningen godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 31
maj 2015 (KFN § 16, 2015-03-31) och fastställdes av regionfullmäktige den 15 juni
samma år (Rf § 193, 2015-06-15).
De fastställda taxorna började gälla den 1 juli 2015. Vid denna tidpunkt var Säveaulan
vid Wisbygymnasiet stängd för renovering och ingick inte i översynen och höjningen
av förvaltningens avgifter. Aulan har idag genomgått en renovering men har även fått
ett ökat antal sittplatser.
Tidigare avgift vid hyra av lokalen var; föreningstaxa 72 kr per timme, normaltaxa 1100
kr per timme, maxtaxa 3300 kr per dag.
Förvaltningen har gjort jämförelser med andra lokaler och bedömer att en höjning från
72 kr till 80 kr är rimlig då lokalen utrustats med teknik som inte ingick tidigare.
Höjningen av avgiften motsvarar c:a 10%.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring avgiftsnivån och maxtaxan vid hyra
av Säveaulan, men även kring de intressenter och arrangemang som aulan kan vara till
för. Det är viktigt med en bra dialog med skolan och dess förvaltning.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

Protokoll

Ajournering: Sammanträdet ajourneras mellan 09:55 till 10:30.
Sammanträdet återupptas. Då det finns användare som idag vill hyra Säveulan
bedömer förvaltningen att ny beslutad taxa behövs. Kultur- och fritidsnämnden vill att
förvaltningen i samband med pågående uppdrag att se över avgifterna (beslut KFN §
25, 2016-03-22) även ser över taxan för Säveulan.
Beslutsgång
Arbetsutskottets förslag i enlighet med förvaltningens förslag:
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgift vid hyra av Säve aula
enligt följande:
o Föreningstaxa 80 kr per timme.
o Normaltaxa 700 kr per timme.
o Maxtaxan tas bort.
Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut samt
att:
•

Förvaltningen ges i uppdrag att revidera taxan för Säveaulan i den pågående
taxeöversynen.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 7

KFN AU § 8

Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen
KFN 2017/13



KFF Revidering. Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen inklusive bilagor, 2017-01-16

Kultur- och fritidsnämndens beslut





Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla från den 27 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Nämnden beslutade i sitt besparingsuppdrag för 2017 att höja entréavgifterna på
simhallarna (KFN § 83, 2016-11-22). Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med
10 procent. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande storlek på
andra orter i landet. Då revideringen ingår i besparingsuppdrag för 2017 föreslås att de
nya avgifterna börjar gälla snarast.
Behov finns även att revidera matchtaxan för ICA Maxi arena då det har varit problem
att kommunicera kring vad som ingår i avgiften, vid olika bokningar. Bland annat
föreslår förvaltningen att Mediakub, LED-sarg och vip-loger ingår i timpriset (baserat
på 4 timmar). Förvaltningen uppmanas att föra dialog om ändringsförslag med aktuella
föreningar.
Beslutsgång
Arbetsutskottets förslag till beslut var:




Justerare:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla med omedelbar verkan.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.
Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut med
den förändringen att första beslutspunkten (entréavgifter bad) ändras till att gälla från
den 27 februari 2017.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller ändringsyrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Bilagor:
Bilaga 1, Entréavgift bad
Bilaga 2, Taxor och avgifter, ICA Maxi arena
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen
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Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avveckla verksamheten i
Inspiration Gotland AB och att senast den 31 december 2017 föra över
verksamheten till regionstyrelseförvaltningen.

•

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att hantera överföringen
av verksamhet och personal för Region Gotlands del samt att samverka med
Inspiration Gotland AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att undersöka
förutsättningarna för och konsekvenserna av att upphandla verksamheten
Gotland Convention Bureau samt arbetet med att få företagsetableringar till
Gotland.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samordna de
tillståndsinriktade delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka
arbetet i relation till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att – mot bakgrund av
neddragningen av verksamhetsbidraget samt besparingarna på
regionstyrelseförvaltningen – i effektiviseringssyfte se över hur överföringen av
verksamhet och resurser kan bidra till en optimering i genomförandet av det
regionala tillväxtarbetet.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltning att återrapportera hur
arbetet fortskrider under hösten.

•

Regionstyrelsen uppdrar år regionstyrelseförvaltningen att utreda den framtida
användningen av Donnerska huset.

Sammanfattning

Inspiration Gotland AB:s styrelse fattade vid styrelsemötet den 9 januari 2017 beslut
om att begära av Region Gotland som ägare att skyndsamt utreda bolagets ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Regionstyrelsen fattade därefter, den 23 februari 2017, beslut
om att ” uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets framtida roll och
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verksamhet.” Utredningen avrapporterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott
den 16 maj 2017.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den genomförda utredningens förslag i stort
bör följas, med en avveckling av verksamheten i Inspiration Gotland AB:s regi och
att den i huvudsak överförs till Region Gotlands regionstyrelseförvaltning. Det
utredningen inte belyser, och inte heller hade i uppdrag att belysa, är neddragningen
av verksamhetsbidraget som en del i de ekonomiska besparingarna samt kopplingen
till övrigt tillväxtarbete.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att det finns starka skäl att upphandling
bör prövas avseende Region Gotlands del av verksamheten Gotland Convention
Bureau. Tillståndslotsningen rörande företag och evenemang har också mycket
likartade processer, varför en ökad samordning bör eftersträvas. En stärkt koppling
till både samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen är också viktigt för att
myndighetshanteringen av företags- och evenemangsärenden, ur ett tillväxt- och
företagsklimatsperspektiv, skall bli än mer av en koncerngemensam angelägenhet för
Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Inspiration Gotland AB:s tillblivelse har helt att göra med att Gotlands
Turistförening – Sveriges då äldsta medlemsförening för turism – den 13 mars 2011
försatte sig själv i likvidation efter en period av ekonomiska problem. Regionstyrelsen
beslutade då, med motivet att inte den gotländska besöksnäringen skulle drabbas, att
överta verksamheten och bedriva den i egen regi året ut. Region Gotland förvärvade
då även utifrån en upprättad kontrollbalansräkning hela inkråmet från Gotlands
Turistförening, vilket inkluderade Gotland City AB (sedermera Inspiration Gotland
AB), Gotland Convention Bureau, rättigheter, etc. Regionstyrelsen försökte därefter
upphandla hela verksamheten, men inga bud inkom då verksamheten inte bedömdes
kunna bedrivas affärsmässigt utifrån de ställda skall-kraven.
Utifrån denna situation framarbetades ett förslag rörande ”Organisering av
platsmarknadsföring av Gotland samt näringslivs- och etableringsservice”. Förslaget
innebar en satsning på ett marknadsbolag (Inspiration Gotland AB) och
näringslivsbolag (Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, f.d. Gotlands
Industrihus AB) placerat i Donnerska huset med ansvar för varumärkesarbetet och
dess tre inriktningar mot ”Besöka & mötas”, Bo & leva” samt ”Etablera”. Bolagens
uppdrag skulle vara att samverka med näringslivet och offentliga aktörer på ön
rörande platsmarknadsföring och service för besökare, inflyttare och företag.
Regionfullmäktige beslutade den 12 december 2011 (RF § 234) i enlighet med detta
förslag och Inspiration Gotland AB:s verksamhet startade därmed den 1 januari
2012.
Inspiration Gotland AB:s styrelse fattade vid styrelsemötet den 9 januari 2017 beslut
om att begära av Region Gotland som ägare att skyndsamt utreda bolagets ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Regionstyrelsen fattade därefter, den 23 februari 2017, beslut
om att ” uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets framtida roll och
verksamhet.” Utredningen avrapporterades därefter på regionstyrelsens arbetsutskott
den 16 maj 2017.
Inför utredningen så har näringslivets organisationer genom Gotlands förenade
besöksnäring och Tillväxt Gotland uttryckt ett intresse för att ta ett större ansvar för
de frågor som för närvarande hanteras av Inspiration Gotland AB. Utredningen har
också presenterats för dessa organisationer och en dialog rörande samverkan,
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uppdrag samt roll- och ansvarsfrågor har också förts. I dessa dialoger framgår att
näringslivet har ett starkt intresse för att driva Gotland Convention Bureau, som idag
till hälften är finansierat av näringslivet, och för att engagera sig i varumärkesarbete
ur ett näringslivsperspektiv samt avslutningsvis även i arbetet med att få
företagsetableringar till Gotland.
Ett beslut om att föra in verksamheten i regionstyrelseförvaltningen kommer att
påverka förvaltningens organisation samt att verksamheten och tjänstebefattningar
anpassas utifrån Region Gotlands roll och ansvar i det regionala tillväxtarbetet och
den kommunala kompetensen. Verksamheten behöver också anpassas utifrån de nya
ekonomiska ramarna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den genomförda utredningens förslag i stort
bör följas, med en avveckling av verksamheten i Inspiration Gotland AB:s regi och
att den i huvudsak överförs till Region Gotlands regionstyrelseförvaltning. Det
utredningen inte belyser, och inte heller hade i uppdrag att belysa, är neddragningen
av verksamhetsbidraget som en del i de ekonomiska besparingarna samt kopplingen
till övrigt tillväxtarbete. Dessa frågor lyftes dock i samband med regionstyrelsen
beslut att utreda bolagets framtida roll och verksamhet den 23 februari 2017, i den
tjänsteskrivelse som framlades för regionstyrelsen som beslutsunderlag.
När det gäller Gotland Convention Bureau specifikt så etablerades den verksamheten
inom Gotlands Turistförenings i samband med att kongresshallen byggdes och
således då i privat regi innan inkråmet förvärvades av Region Gotland. Ur ett strikt
marknadsekonomiskt perspektiv så förefaller det också logiskt att en funktion som
verkar för att stärka besöksnäringen genom marknadsföringsarbete inom segmentet
möten också har en kommersiell utgångspunkt. Region Gotland har å sin sida tagit
ett betydande ansvar i detta genom att investera i kongresshallen som möjliggörare
för större möten samt att lägga ut driften på den privata sektorn. Om verksamheten
bedrivs i Region Gotlands regi så begränsas näringslivets möjligheter att ha inflytande
på verksamheten av formella skäl, då den blir en del av förvaltningens verksamhet
och linjeansvar. Det finns därmed en betydande risk att näringslivets intresse för att
finansiera verksamheten skulle avta. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att
det finns starka skäl att upphandling bör prövas avseende Region Gotlands del av
verksamheten Gotland Convention Bureau.
En annan viktig fråga är lotsverksamheternas betydelse för företagsklimatet samt ur
ett tillväxtperspektiv vid etablerings- och expansionsfrågor för företag.
Tillståndslotsningen rörande företag och evenemang har också mycket likartade
processer, varför en ökad samordning bör eftersträvas. En stärkt koppling till både
samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen är också viktigt för att
myndighetshanteringen av företags- och evenemangsärenden, ur ett tillväxt- och
företagsklimatsperspektiv, skall bli än mer av en koncerngemensam angelägenhet för
Region Gotland.
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Bakgrund
Det av Region Gotland helägda dotterbolaget Inspiration Gotland AB:s styrelse begärde
vid styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt skall utreda ”framtida verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke och attraktionskraft”. Utöver ovanstående begäran så behöver också effektiviseringsmöjligheter utredas, inte minst mot bakgrund av de omfattande ekonomiska besparingarna som regionfullmäktige i Region Gotland fattat beslut om under 2016. Bolagets verksamhet är anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en utredning om bolagets roll och verksamhet är
befogad, dels med hänsyn till de ledningsutmaningar som förevarit de senaste åren och dels
till följd av att näringslivet, genom Tillväxt Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring,
stärkt sin organisering och sitt engagemang. Detta är en positiv utveckling som Region
Gotland ska bejaka, då det skapar bättre förutsättningar för ett starkare tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer också att det är skäligt att de utbudsminskningar som
hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den fortsatta verksamheten, oavsett hur
den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete behöver belysas och optimeras, sett till de mål
som regionfullmäktige fastställt i det regionala tillväxtprogrammet.
Viktigt att notera är bolaget även fått ta över en del av de uppdrag som tidigare låg på Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB i samband med att dess verksamhet upphörde,
något som inte heller har reglerats fullt ut.
Uppdraget är givet av regionstyrelsen den 23 februari 2017 och återrapporteras av regiondirektören till regionstyrelsen..

Arbetsgrupp
Uppdraget leds av Maria Modig, Kultur- och fritidsdirektör som tillsammans med följande
arbetsgrupp genomför uppdraget. Ulrika Jansson, koncernkontroller, Mats Jansson, näringslivsstrateg, Lotten von Heijne, verksamhetsledare organisationsutveckling samt Jonas
Beltrame-Linné, kommunikatör.

Tillvägagångssätt
Fas 1: Intervjuer med medarbetare, tillförordnad VD, intervjuer med Region Gotland interna verksamheter som är viktiga för uppdraget, intervjuer med personer från näringslivet,
genomfört två workshops samt ett antal arbetsmöten. Omvärldsspaning och andra styrdokument har även ingått i fasen materialinsamling.
Fas 2: Analys av materialet. Möte med arbetsgrupp och regiondirektör samt utvecklingsdirektör.
Fas 3: Slutsatser och analyser presenteras samt kommunikationsplan framtas.

Beskrivning av verksamheten
Inspiration Gotland AB bildades den 1 januari 2012, ett offentligt finansierat bolag helägt
av Region Gotland som arbetar för en positiv utveckling av Gotland som plats att besöka,
mötas och leva på. Bolaget har en politiskt tillsatt styrelse som representerar både politik
och näringsliv, bolaget leds av en verkställande direktör som rapporterar direkt till styrelsen. Bolaget har 11 medarbetare som är fördelade på de olika verksamhetsgrenarna; turistbyrån, inflyttarbyrån, Gotland Convention Bureau, evenemangslots, företagslots samt
marknadsföring. Samtliga anställda är kvinnor, förutom tillförordnad VD.
I april 2016 reviderades bolagets ägardirektiv där det tydligt står vad bolaget ska göra och
leverera till ägaren Region Gotland.

Ekonomi Inspiration Gotland
Inspiration Gotland redovisade en liten förlust 2016 på 45 000 kronor efter skatt och en
vinst på 486 000 kronor 2015.
Intäkterna till Inspiration Gotland kommer till största delen från Region Gotland via ett
koncernbidrag. 2016 uppgick koncernbidraget till 8,9 mnkr och 2017 9,3 mnkr. I bidraget
ingår även Region Gotlands del av partnerskapsavgiften till Gotland Convention Bureau.
Region Gotland står för hälften av finansieringen och näringslivet hälften. Partnerskapsintäkterna från näringslivet uppgår till drygt 800 tkr 2017. Företag som är partners till GCB
ingår ett treårigt avtal, de flesta avtal ska omförhandlas 2017.
Turistbyrån har nettointäkter på cirka 1 mnkr per år. Intäkterna består av provision på biljettförsäljning samt annan försäljning.
Övriga intäkter i bolaget är olika projektintäkter som är tillfälliga under respektive projekttid.
Den största kostnadsposten i bolaget är personalkostnader, 6,6 mnkr exklusive projekten
2016. Övriga stora kostnadsposter för bolaget är de trycksaker som produceras samt olika
IT tjänster och licenser.
Region Gotland äger Donnerska huset där Inspiration Gotland finns. Det är bolaget som
är hyresvärd gentemot de andra hyresgästerna. Den delen av verksamheten genererar inget
överskott i bolaget.
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Det egna kapitalet uppgick på balansdagen 20161231 till 1 285 119 kronor.
Flerårsöversikt (Tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

2 096

3 554

3 597

4612

2 631

-41

565

-132

752

78

3 839

3 830

6 223

3 562

3 257

Soliditet (%)

33,5

34,7

13,6

27,4

5,7

Avkastning på totalt kapital (%)

-1,1

14,8

-2,1

21,7

2,4

Avkastning på eget kapital (%)

-3,3

42,5

-15,6

77,1

42

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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Sammanfattning av förslag
Arbetsgruppen förordar en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med en
överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland. Angående Gotland Convention Bureau och evenemangslotsen presenteras två förslag där det ena innebär att helheten förläggs hos Region Gotland och där det andra innebär att en extern aktör erbjuds
att driva verksamheten men att Region Gotland säkrar inflytandet över det strategiska destinationsutvecklingsarbetet.
Organisering






Platsvarumärkesarbetet är en regional utvecklingsfråga och flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Turistbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Inflyttarbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
Företagslots flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
GCB och evenemangslots slås ihop och kan antingen bli en hel verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland eller så läggs delar på extern aktör.

Analys och förslag
Bolaget som helhet
Inspiration Gotland (IG) är ett av Region Gotland helägt bolag som består av fem olika
verksamhetsgrenar som styrs genom en bolagsstyrelse utsedd av regionfullmäktige.
Bolagets styrelse består av två förtroendevalda, en tjänsteperson samt två representanter
från näringslivet och styrelsen har i uppdrag att utse VD.
Det senaste ägardirektivet antogs av regionfullmäktige i juni 2016, och det visar tydligt IGs
uppdrag, ändamål, innehåll och mål. Bolaget har inte till fullo uppfyllt de krav som ägaren
ställt i direktivet, exempelvis inte kring tillfredställande årsredovisning, budget och verksamhetsplan, vilket i sin tur har påverkat den inre verksamheten och det omgivande samhället negativt.
Sedan bolaget bildades 2012 har VD-rollen innehafts av fyra personer. Att leda ett bolag
med Inspiration Gotlands verksamhet kräver en bredd vilket gör att det är svårt att hitta en
VD som kan svara upp på alla kompetenskrav inom de olika delarna. Det går inte att förbise det faktum att Inspiration Gotland under de åren verksamheten existerat, påverkats
negativt av de många chefsbyten som behövts hanteras. Varumärket och de fem verksamhetsområdena som omfattas av IG har inte fått den ledning och styrning som krävts för att
generera den synergieffekt som var den ursprungliga tanken med att sammanföra dessa
verksamheter inom ett och samma bolag. Medarbetarnas erfarenhet och vilja att åstadkomma det bästa för kunderna/de vi är till för, har bidraget till att verksamheten fungerat
och levererat trots bristande ledning. Dock har inte den synergieffekt, att ha dessa fem
olika verksamhetsgrenar i samma bolag, fått det genomslag och effekt som förväntats.
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En ökad samverkan mellan de olika verksamhetsgrenarna och det omgivande samhället
hade kunnat ge en ännu större effekt än det som producerats hittills. Även avsaknad av
tydliga mål som mätts kontinuerligt och redovisats årsvis har bidragit till att denna synergieffekt inte uppnåtts till fullo eller kunnat påvisas. Även medarbetarna har uttryckt en önskan om tydliga mätbara mål som bidrar till huvudmålet att stärka Gotlands attraktionskraft
i syfte att bidra till tillväxt och befolkningsökning.
I utredningen har det genomförts två workshopar, en med medarbetarna på IG och en
med näringslivet. Resultatet visar en samstämmighet kring mål, ansvar och roller samt efterfrågan om en organisationsstruktur och plattform som tar ansvar för samverkan mellan
det offentliga och det privata. Se bilaga Opera.
Inspiration Gotlands roll har inte fungerat fullt ut. Verksamheten har mer fungerat som en
tredje part, och ofta även i fem olika delar, än som den sammanhållande länk som ägaren,
Region Gotland, förväntade sig av verksamheten.
Nuläge:
Näringslivet på
Gotland

Region Gotland

Företagsl

Evenem.

Inflyttar

GCB

Turism

Förväntat läge:
Region Gotland

Inspiration
Gotland

Näringslivet på
Gotland

Det omgivande samhället som har behov av, en sammanhållande kraft för varumärkesfrågan, samt en strategi för att öka Gotlands attraktionskraft, har inte fått levererat vad de
efterfrågat och har vänt sig till Region Gotland, som ägare, för att åstadkomma en förändring. Vidare finns en diskrepans mellan ägarens förväntningar på IG, uttryckta i ägardirektivet, och vad bolaget har levererat, framför allt gällande arbetet med varumärket.

7

Helhetsbedömningen utifrån det insamlade materialet gör att det går att konstatera att företroendet, både från näringslivet och inom Region Gotland, för bolaget är skadat och att
den samlade arbetsmiljön är så pass dålig att det motiverar en större förändring. Medarbetarna vittnar om en arbetsmiljö som är under all kritik och som behöver åtgärdas snarast.
Olika arbetsmiljöinsatser har genomförts, bland har en coach anlitats för att försöka förändra och utveckla medarbetargruppen. Dock finns det fortfarande ett stuprörstänk inom
bolaget som inte är gynnsamt för varken arbetsmiljö eller resultat.
Att skapa något nytt skulle ge möjlighet till strukturella förändringar. Dessutom skulle det
ges möjlighet till att förändra uppdragen inom verksamheterna och på så sätt skapa vidareutveckling av de positiva delar som finns, i syfte att uppnå målen.
Utredningen har också tittat på ägandeskapet av verksamheterna, i delar eller i helhet, och
det finns tydliga indikationer på att det finns fördelar med att Region Gotland på ett eller
annat sätt ansvarar för verksamheten. Flera av de som arbetsgruppen intervjuat har betonat
vikten av en objektiv/neutral organisation, en organisation som är fri från vinstintressen.
Lärdomar från andra kommuner och regioner visar betydelsen av ett offentligt åtagande för
att säkra långsiktighet.
Det finns externa aktörer som vill ta över hela eller delar av verksamheten vilket skulle
kunna vara positivt på flera sätt, både för Gotland och för näringslivet. Detta är en positiv
utveckling som Region Gotland ska bejaka, då det kan skapa förutsättningar för ett starkare
tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland.
Idag har Inspiration Gotland uppdraget att leda och driva varumärkesarbetet i samverkan
med andra kring platsvarumärket Gotland. Det är ett uppdrag som inte fungerat enligt förväntan. I inspel från näringslivet är det tydligt att det finns ett stort missnöje kring platsva8

rumärkesarbetet. Även bland medarbetarna finns insikten att det arbetet varit åsidosatt och
inte drivits framåt. Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret och för att kunna
lyckas optimalt med att skapa förutsättningar för att driva och utveckla arbetet med platsvarumärkesarbetet så bör ansvaret återgå till regionen. Region Gotland har då möjlighet att
bygga upp förtroendet kring att leda arbetet i samverkan, i samband med en nystart.
Ansvaret för platsvarumärket föreslås därför placeras på regionstyrelseförvaltningen och
bör ledas av en strategisk funktion. Den funktionen ska driva arbetet, i samverkan med
andra aktörer, kring hur Gotlands attraktionskraft ska stärkas, i syfte att bidra till tillväxt
och befolkningsökning. Här ska också ansvaret för marknadsföring kring platsvarumärket
Gotland finnas.
Idén med att Inspiration Gotland skulle leda arbetet med platsvarumärket samtidigt med de
operativa verksamheterna var i grunden positiv. Att leda det strategiska arbetet kring varumärket medan verksamheterna samtidigt har fullt upp med det operativa kan nu i efterhand
konstateras vara en omöjlig uppgift. Bolaget är för litet för att kunna hantera ett så stort
och omfattande utvecklingsarbete som ingår i den regionala utvecklingsuppdraget som
Region Gotland har och som IG fick i uppdrag att utföra.
Litenheten har också bidragit till att de tvingats att prioritera det operativa framför administrativa uppgifter som preciserats i ägardirektivet. Detta har i sin tur troligen haft en negativ påverkan på bland annat arbetsmiljön.
Därför förordas en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med en överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland, eventuellt någon till extern aktör
efter en fördjupad utredning. Bedömningen är att en avveckling av bolaget göras skyndsamt, dock senast 31/12 2017, med hänsyn till både arbetsmiljö och förväntningar på verksamhets olika delar.
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Slutsatser per verksamhetsområde
Turistbyrån
Turistbyrån är enhet med högt förtroende bland både besökare och näringsliv samtidigt
som det finns utvecklingsmöjligheter, främst på den digitala sidan. Med drygt 110 000 besökare årligen så är turistbyrån i mångt och mycket ansiktet utåt för Gotland. På andra håll i
landet förändras turistbyråverksamheter väsentligt, där bland annat Helsingborg valt att
stänga sin traditionella turistbyrå. Dock hade de endast knappt en femtedel av antalet besökare jämfört med Gotlands turistbyrå. Helsingborg och även andra kommuner väljer dock
att satsa mer på mobila och digitala lösningar, något som kan vara intressant i utvecklingsarbetet här också. Det har under analysarbetet kommit fram potentiella samarbeten med
bland andra Gotlands museum som är värda att titta närmare på i arbetet framåt.
Turistbyrån har tidigare varit i privat regi genom Gotlands turistförening men upplevde då
en bakbundenhet genom att det fanns medlemmar som styrde vad som fick marknadsföras
och inte. Att vara i privat regi kan göra att neutraliteten försvinner och det behövs ett gemensamt serviceorgan som förmedlar turistinformation av olika slag genom personliga
möten på olika fysiska platser och genom digital kommunikation. En neutral part stärker
Gotland är bedömningen.
En ytterligare stärkande faktor till att Region Gotland också fortsättningsvis bedriver turistbyråverksamheten är att näringslivet ser att det är svårt att skapa ekonomiska förutsättningar för en hållbar verksamhet i längden. Förslaget är därför att turistbyrån blir en enhet
inom regionstyrelseförvaltningen.

Gotland Convention Bureau och evenemangslots
Gotland Convention Bureau ska arbeta strategiskt med destinationsutveckling av Gotland
genom möten. De ska bidra i ett långsiktigt perspektiv till att stärka platsvarumärket och
tillväxt. De finansieras till hälften av Region Gotland och till hälften av näringslivet (800 tkr
2017).
Evenemang är en viktig del av Gotlands varumärke och stärker Gotlands identitet och attraktivitet som en plats att besöka, leva och arbeta på. Det är en verksamhet, precis som
GCB, som ska bidra till att stärka destinationen och därmed även medverka till att skapa
tillväxt i regionen. Evenemangslotsen ska ge service till arrangörer samt utveckla och marknadsföra Gotland som evenemangsplats.
Det finns tydliga förväntningar från näringslivet på GCB kring att leverera fler möten till
ön, kanske främst kongresser och konferenser, samt skapa en större utväxling av de partneravgifter som åligger de 24 partners som finns idag. Flera partners ser GCB som en tjänsteleverantör medan GCB å sin sida tycker att de är för operativa. Det finns en tydlig brist
gällande kommunikation och förståelse för hur de ska arbeta med den strategiska destinationsutvecklingen kontra det operativa arbetet.
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Inom evenemangssidan saknas det mål kring hur många och vilka evenemang som ska
lockas till Gotland samtidigt som det är svårt att få fram statistik över evenemang där lotsen varit inblandad. Tillsammans med GCB skulle en gemensam strategi kunna tas fram
med tydliga mål. Convention Bureau och evenemang har på flera andra platser i landet organiserats gemensamt vilket varit mycket lyckosamt.
Utredningen förordar att GCB och evenemangslots knyts samman och verkar inom samma
verksamhet. De har gemensamma mål och kan gemensamt skapa synergier, tillsammans
kan de verka för att Gotland blir en plats där möten och evenemang ska vara självklart,
attraktivt och utvecklande.
Under utredningens gång har två alternativ utkristalliserats sig kring GCB och evenemangslotsen. Det första är att låta dem flyttas till regionstyrelseförvaltningen som helhet men att
för GCB fortfarande ha partners på samma sätt som idag. Uppdraget behöver förankras
tydligare med näringslivet och se till att verksamheten har tydliga strategier och mål samt
uppföljning. Destinationsutvecklingen ska vara en del av det regionala utvecklingsansvaret.
Det andra förslaget är låta extern part ta över verksamheten men där Region Gotland på ett
eller annat sätt säkrar inflytande så att de långsiktiga strategiska perspektiven inte går förlorade. Det kan förslagsvis ske i en upphandling eller en partneröverenskommelse. Om inte
det strategiska utvecklingsarbetet regleras, finns risken att neutraliteten går förlorad och att
bidragandet till stärkandet av varumärket och tillväxten för Gotland inte blir tillräcklig.
Externa aktörer har visat stort intresse för GCB och evenemang vilket är positivt. Utredningen lämnar till politiken att besluta kring vägvalet.

Inflyttarbyrå
Inflyttarbyrån arbetar för att få fler att flytta till Gotland och de vill fungera som en inspirationskälla och en lotsfunktion. Idag har de olika delar; personlig service till potentiella
inflyttare, aktiviteter för nya gotlänningar samt projektledning av mässan Workexpo. Här
finns en mängd utvecklingspotential då området är enormt. Mer fokus på talent attraction
och kompetensförsörjning är exempel på sådana områden. Idag finns liknande funktioner
inom Region Gotland där gemensamma krafter skulle stärka helheten.
Arbetsgruppen ser stora fördelar med att verksamheten ingår i regionstyrelseförvaltningens
arbete med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. Att slå ihop
denna enhet med RSFs enhet som arbetar med liknande frågor skulle förmodligen ge en
större effekt.
Inom Inflyttarbyrån ligger idag en tjänst på 75 % som arbetar med studentbostadsförmedling som finansieras av Region Gotland för att säkra bostadsgarantin. Utredningen har
inte tittat närmare på den funktionen då den egentligen ligger utanför IGs ordinarie verksamhet.
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Företagslots
Företagslotsen ska verka för ett positivt företagsklimat och vara en lotsande funktion när
företag har behov eller stöter på hinder. Det kan handla om att hitta rätt instanser och personer hos berörda myndigheter samt erbjuda kunskap om var en kan vända sig för få råd
och stöd att förverkliga affärsidéer. Tidigare har det funnits en lotsgrupp där tjänstepersoner från Region Gotland och företagslotsen träffats för att informera och diskutera men av
oklar anledning är den vilande just nu.
Arbetsgrupper ser att funktionen behövs men bör knytas till näringslivsutveckling för att få
mer effekt. Det finns invändningar att den behöver vara neutral och ett steg utanför Region
Gotland men arbetsgruppen ser att samma neutralitet finns inom offentlig verksamhet. I
dagsläget är funktionen för långt bort från Region Gotland och saknar sammanhang för att
vara del av helheten. Arbetsgruppen föreslår att verksamheten flyttas till RSF – regional
utveckling och tillsammans med andra strateger arbetar för att underlätta för företagsetableringar.

Besparingar
Genom att överföra de olika delarna inom Region Gotlands ordinarie verksamhet finns
inte behovet av en VD då bolaget Inspiration Gotland upplöses. Möjligt är att andra tjänster såsom turistchef eller andra chefsfunktioner kan behöva inrättas. Dock bör Region Gotland se på detta ur ett helhetsperspektiv då det parallellt med denna utredning pågår en
utredning om kultur- och fritidsförvaltningen där vissa av verksamheterna skulle kunna
kopplas samman i en gemensam enhet.

12

Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen omfattar landets regioner/motsvarande och kommuner över 40 000
innevånare. Generellt är besöksnäringen organiserat separat i en egen verksamhet som inte
omfattar flytta till och etablera.
Organisering av dessa turismverksamheter förändras över tid och förändringen av verksamheters ägande, finansiering och inriktning pågår kontinuerligt. Den snabba utvecklingen
som sker vad gäller kundernas preferenser och efterfrågan på digital information påverkar
också organisering av turistbyråverksamheten. Samtidigt är det tydligt att det behövs en
neutral knutpunkt för informationsinhämtning oavsett hur resultatet ska presenteras för
kund – över disk, på hemsida eller i telefonen.
Destinationsbegreppet i fokus

En rad destinationsutvecklingsprocesser runt om i landet har skapat grunden för fler gemensamma satsningar och organisationer över kommungränser. Besökaren reser till en
destination utan hänsyn till kommungränser.
Genom att lära känna grannkommunerna och hur besökaren rör sig över större område
finns det en grogrund för att hitta samverkan kring utveckling och marknadskommunikation. Ofta i form av ett gemensamt destinationsbolag.
Kommunerna tar ansvar för turistbyrån

Detta gäller oavsett om man driver verksamheten i egen regi eller köper tjänster av andra
aktörer. Det finns exempel på kommuner som ”stöttar” gemensamma destinationssatsningar genom att köpa tjänsten turistbyrå i någon form. Bedrivs turistbyrån i egen regi hittar man samverkansfördelar tillsammans med medborgarkontor eller bibliotek. Några pekar
på det nya systemet med InfoPoints som ett bra komplement för att nå ut till besökaren på
strategiska platser i området.
Organiseringen skiftar över tid

Runt om i landet finns en rad olika lösningar på organisering av turism och kringliggande
verksamheter. Kommunerna driver i egen regi, alternativt finns verksamheten i helägda
eller delägda bolag eller föreningar. Den lokala historien och diskussionen är ofta avgörande för organisationsform och uppdrag. Det handlar om inflytande och förtroende och
hur detta ska se ut i ägande och delaktighet.
Upphandling ökar och påverkar organiseringen

Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Reglerna är lika för hela EU. Trots detta finns lokala skillnader för hur dessa regler ska tolkas
och hur kommunen styr medel till turismverksamheten. Direkta bidrag kan tolkas som
konkurrensbegränsande och upphandlingar kan vara problematiska i en miljö där det finns
en aktör som är förväntad vinnare av upphandlingen. Med all säkerhet kommer upphandlingsregler fortsätta att påverka hur samspelet sker mellan offentliga och privata aktörer.
Fokus på affärer styr organiseringen
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Försäljningen ses ofta som en viktig delfinansiering av verksamheten. Det direkta värdet
har minskat genom den snabba utvecklingen av internetbaserade bokningssystem. De organisationer där detta är en viktig del tenderar att ha utökad verksamhet över ett större
område. Detta för att dela på utvecklingskostnader och driftskostnader för den teknik som
krävs. För många kommuner är förmedling av turistiska tjänster ingen framkomlig väg till
finansiering utan man väljer att istället hänvisa till andra kanaler – exempelvis genom regionala satsningar.
Regioner
Alla regioner/motsvarande med undantag för Stockholm har någon typ av turistorganisation – intern eller extern. På den här nivån ligger fokus på strategi och destinationsutveckling. Inte servicefunktioner. Här finns ändå en blandning av verksamhet internt, i egna bolag, i upphandlade bolag och i Värmland en ekonomisk förening. Ett fåtal har samlat fler
verksamhetsgrenar.

Skåne – www.skane.com
I Skåne är Business Region Skåne koncernbolag för Invest, Event, Tourism, Film, Visit in
Skåne. www.skane.com är landningssida för alla delar inklusive flytta till. Bra och tydliga
kopplingar mellan de olika ingångarna i systemet.
Dalarna – www.dalarna.se
Dalarna som nu startar ett regional turistbolag Visit Dalarna har också en gemensam landningssida på www.dalarna.se som länkar vidare till andra sajter.
Några regioner driver turismbolag som också innefattar bokningslösningar, som exempelvis, Blekinge, Östergötland och Västra Götaland.

Kommuner
I de flesta fall ligger turism separat internt eller externt. Norrut i Sverige har man slagit sig
ihop kring gemensamma destinationsbolag som hanterar turism för fler kommuner. I
Västra Götaland har regionen tagit greppet och Turistrådet Västsverige tillhandahåller
kommunspecifika turistsajter exempel: http://www.vastsverige.com/munkedal/ och
http://www.vastsverige.com/skara

Här är en kort beskrivning av några kommuner som har ett bredare anslag
Västerås – www.visitvasteras.se
Västerås Marknad & Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med näringslivet och andra aktörer ska bolaget verka för att utveckla Västerås som en attraktiv
boende-, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort.
Örebro – www.visitorebro.se
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Örebrokompaniet är stadens marknadsbolag och har uppdraget att marknadsföra platsen
Örebro. Vår ägare och uppdragsgivare är Örebro kommun. Turism, convention, varumärke, evenemang och inflyttning. Finns en svårhittad länk till inflyttning på sidan men
annars: www.flyttatillorebro.se
Umeå – www.umea.se
Använder sin generiska adress till en landningssida för kommun, flytta, besöka, näringsliv
och student. Dessutom finns det nyheter och pressmeddelanden. www.vaxjo.se har en liknande lösning.
Luleå – www.lulea.nu
Bygger vidare på samma trend och är mer än en landningssida för besöka, boende, studera,
näringsliv. Gemensam redaktion från kommunens Kommunikationskontor, turistcenter
och Visit Luleå (en företagarförening). Turistcenter ligger i och är en del av kommunens
Kulturens Hus. Och så finns ett visitors centre/Gammelstads turistbyrå också.
Varberg – www.marknadvarberg.se
Marknad Varberg var tidigare en företagarorganisation som sålde tjänster till Varbergs
kommun. Kittet fanns i dåvarande chefen som hade förankring i näringslivet och på kommunen. Nu är hela verksamheten insugen i kommunen och näringslivschefen leder verksamheten. Varumärke, besökare, näringsliv. 16 helårsanställda.
Motala – www.motala.se
Motala.se är landningssida för besök, flytta, näringliv och kommun. Och de tre första delarna finns inom Tillväxt Motala. Som har hämtat inspiration från uppstarten av Tillväxt
Gotland
Örnsköldsvik - www.ornskoldsvik.se
På ettan finns länkar till världsklass, utveckling, bo och leva, flytta hit, besök. På flytta hit
finns boende, jobb och näringsliv, barn och skola, fritid och friluftsliv mm.
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Bilaga OPERA

Syfte: att fånga upp synpunkter, bilder, behov och önskemål över hur Gotland
ska arbeta med varumärket Gotland för att Stärka Gotlands attraktionskraft, i

syfte att bidra till tillväxt och befolkningsökning
Frågeställning:

Vad behövs för att stärka Gotlands attraktionskraft?
Inspiration Gotland – Medarbetarnas resultat
Erbjudande

Mobiliserad Stolthet
samverkan

Gemensam Marknadsföring
plattform

Erbjudandet:
- rätta förutsättningar på
plats

Samverkan
- nätverk
- målbild

Enade utåt
Stolthet
Självförtroende

Varumärket
Syfte, användning, roll
Lättillgängligt
”Marknadsför
varumärket

Infrastruktur:
Forskning,
utbildning,
utbud, bostäder, transporter

Gotland AB
En ny formula.
Använd affärsutveckling som
metod och lägg
in destination

Region Gotlands kommunikation och
approach utåt.
Stolthet
Tydlig vision

Struktur,
strategi, handlingsplan
Resultat
Synergieffekter
mellan olika
grenar.
- Bo & leva
- Etablera &
studera
- Besöka &
mötas

Varumärket Gotland
- Tala samma språk
- Vidga bilden av
Gotlands innehåll
- Gemensam grund
- Stolthet
- MF året runt
Vänd bilden av G
Exponera ”Hidden
island”.
Spetsområden
Motpol till DG

Marknadsföring
- Externt
- Intern/mobilisera
Ta vara på möjligheterna när de är
framför oss.
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Samarbetspartners/näringsliv och övriga organisationers resultat
Identitet
365

Reseanledning
365

Bo, leva,
verka 365

Tydlighet och
ansvar 365

Mål 365

Agera
365

Varumärkesarbetet måste
fortsätta

Levande ö året
runt
Turistsäsong
Arbetstillfällen
Bostäder
Sysselsättningar
för ungdomar

Förenklad samjällsstruktur
- Bygglov
- Företagsetablering
- Kommunalskatt
- Bostäder/
hyreslägenhet
- Dagis/skola
Bostäder i attraktiva lägen
(Kommunikation/kompetens)
Skatteparadis

Organisationsstrukturer
effektiviseras

Sätta tydliga
mål
- Vem sätter
mål?
- Respektera
målen?

Gå från
ord till
handling

Tydlig roll- och
ansvarsfördelning

Tydliga mål

Inventera nuläget
- vilka aktörer finns
och vad är deras
uppdrag?

Våga välja
och även
välja bort

Förutsättningar
civilsamhället

Samverkan mellan
företag ex. restauranger landsbygden
(året runt på hela
ön)

Besöknäringsstrategi
Målgrupper
Muskler för
evenemangslots

Besöksmål i tiden
& året runt
(Äventyrsbad)
Reseanledningar
- Event
- Veckor
- Möten
- Kongresser
- Året runt
Direktlinje utomlands
- Fler utländska
besökare

18

Faktagranskning av utredningen av Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet.
(Dnr RS 2017-76)
Sammanfattning
Det finns ett antal felaktigheter, brister och frågetecken i förslaget om Inspiration Gotlands framtida roll och
verksamhet, daterat 5 maj 2017. Förslaget saknar i flera sammanhang saklig underbyggnad. Det framgår också att
utredarna inte förstått alla delar av verksamheten och hur dessa utförs.
Med anledning av detta har vi sammanställt en faktagranskning och utgått från den kronologiska ordningen i
utredningen.
Allmänt kan också sägas att övergripande risk- och konsekvensanalyser saknas helt, vilket bör vara grundläggande
när viktiga beslut om skattebetalarnas medel ska tas.
Vi ser positivt på att utredningen görs. En förändring behöver komma till stånd. Dels behövs ledning, styrning och
struktur, dels behövs näringslivets input.


Bakgrund
o Ingen rekryterad VD har funnits (som aktivt sökt jobbet) sedan Inspiration Gotlands start. VDinstruktion har saknats hos minst två av fyra VD. Det framgår ingenstans i utredningen att bolagets
ledning haft eget fokus och själva skapat icke-kontinuiteten som kritiseras i utredningsförslaget.
o Medarbetarna har flaggat för den ohållbara situationen under flera år.



Arbetsgrupp
o Valet av utredare kan ifrågasättas. Dessa har vid de två tillfällen de träffat medarbetarna nämnt att
de själv befinner sig i samma situation genom organisationsförändringen på Kultur- och
fritidsförvaltningen.



Analys och förslag // Bolaget som helhet
o Styrelsen har gjort felprioriteringar i val av VD, utredningen säger att man sökt en VD som ska svara
upp på alla expertområden, när styrelsen istället skulle ha sökt en ledare
o Workshopen som nämns i utredningen berörde överhuvudtaget inte organisationens struktur och
roller.
o Flödesschemat sidan 7, som beskriver en upplevd länk mellan ”Region Gotland”, ”Näringslivet” och
”Inspiration Gotland” stämmer inte med verkligheten. Utredarna har en felaktig bild av hur
processerna i realiteten fungerar.
o Det som utredarna menar är en diskrepans mellan ägarnas förväntningar och det bolaget levererat i
fråga om varumärkesarbetet är redan kommenterat. Ledningen har valt bort att rekrytera en
varumärkesstrateg. Trots medarbetarnas återkommande påtalan om behovet. Först i april 2017, har
ledningen påbörjat rekryteringsprocessen av en varumärkesstrateg.
o Utredningen menar att förtroendet för bolaget är skadat, både hos näringslivet och inom Region
Gotland. Bilden stämmer inte med den dagliga feedback samtliga medarbetare på Inspiration
Gotland får av tjänstemän på Region Gotland och kunder i näringslivet samt näringslivets
företrädare. Dock är förtroendet skadat hos del av verksamheten och orsaken till detta är just
bristande styrning och ledning.
o Utredarna anger stuprörstänket som orsak till dålig arbetsmiljö istället för att återigen lyfta
ledningsfrågan.
o Det är ett osakligt påstående av utredarna att säga att externa aktörers övertagande av
verksamheter inom Inspiration Gotland skulle vara positivt utan att hänvisa till en risk- eller
konsekvensanalys.
o Utredarna väljer preciserar inte hur den samverkan de föreslår kring varumärkesarbetet ska fungera.
o Utredningen anger felaktigt att det finns administrativa uppdrag i ägardirektiven. Man gör
spekulativa antaganden genom att påstå att administration i det här fallet skulle vara kopplat till
arbetsmiljö.



Slutsatser per verksamhetsområde // Turistbyrå.
o Utredarna lyfter benchmark med andra platser i Sverige enbart i beskrivningen av Turistbyrån.



Slutsatser per verksamhetsområde // Gotland Convention Bureau och evenemangslots
o Det råder begreppsförvirring hos utredarna, där man slår ihop kongresser och konferenser, detta är
vitalt för utredningen gällande GCBs uppdrag.
o Utredarna påstår felaktigt att det är svårt att få fram statistik över evenemang som
evenemangslotsen varit inblandad i. Vid intervjutillfället frågade evenemangslotsen om utredaren
ville ha statistik, och han svarade nej.
o Utredningen påstår utan att ha gjort en föregående risk- eller konsekvensanalys, att de externa
aktörernas intresse för GCB och evenemang är positivt och att man utan förbehåll uppmanar
politiken att besluta på bristfälligt underlag.
o Evenemangslotsen har dagliga och goda kontakter med tjänstemän på Region Gotland. Illustrationen
på sidan 7 i utredningen påstår felaktigt motsatsen.



Slutsatser per verksamhetsområde // Inflyttarbyrån
o Utredarna har missat ett antal proaktiva insatser som Inflyttarbyrån strategiskt bedriver, som
kompetensmatchning och stora marknadsföringsinsatser gentemot målgruppen potentiella
inflyttare.
o Det utredningen föreslår bedrivs redan idag av Inflyttarbyrån.



Slutsatser per verksamhetsområde // Företagslots
o Utredarna ställer sig frågan varför den så kallade lotsgruppen är vilande, men har överhuvudtaget
inte frågat företagslotsen varför den är vilande.
o Utredarna är otydliga i definitionen av en neutral lotsroll, man påstår två helt disparata saker som
inte stämmer överens med företagslotsens erfarenhet av sina kundkontakter.
o Företagslotsen har dagliga och goda kontakter med tjänstemän på Region Gotland. Utredningen
påstår felaktigt motsatsen.

Fackligt arbetsplatsombud Vision – Lovisa Thuresson
Arbetsmiljöombud – Beata Afzelius
2017-05-12

Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (nr 9101-10)
Org nr 834001-8335

Förvaltningsberättelse 2016
Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning, av 83 stiftelser 1993-12-22
enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt Kammarkollegiets
beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
2016 års disponibla medel 330 tkr har fördelats till 199 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 536 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 44 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 528 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 374 tkr (2015, 416 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 206
tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 454 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 11 735 tkr
(2015, 11 348 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
536
Realisationsvinst som tillförts stiftelsekapitalet
-206
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10% av årets nettoresultat
- 33
enligt stadgar
__________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
297
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (nr 9102-10)
Org nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse 2016
Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den 22
maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj 1960
ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna och
bosatta sjuk personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kk beslut dnr 430–18823–02) får stiftelsen även
använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är
bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel, 301 tkr, har 50 tkr delats ut till 5 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 121 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 22 tkr och
skatt har belastat resultatet med 39 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 3 048 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 104 tkr (2015 117 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 78
tkr. Realisationsvinsten har efter avdrag för skatt (22 %) överförts till stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 729 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 3 059 tkr
(2015, 3 155 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
121
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
-61
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
-6
enligt stadgar.
___________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
54
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (nr 9103-10)
Org nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall var ålderstigna sådana, förtydligandes under edlig förpliktelse av systern Dika
Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel, 3 444 tkr, har 2 320 tkr betalats ut fördelat på 126 behövande. Totalt kom det in
172 ansökningar. Utdelning har skett utifrån att sökanden inte har någon förmögenhet, dock har vissa sparmedel
accepterats samt att pensionen inte får vara för hög. Fullföljdsgraden 2016 uppgick till 170 %. För perioden
2012-2016 uppgår fullföljdsgraden till 114 %.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 2 814 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 177 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 79 866 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 1 442 tkr (2015, 1 531 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en
vinst på 1 548 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 79 125 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
99 873 tkr (2015, 95 550 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
2 814
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
-1 548
Ingen kapitalisering enligt stadgar.
_______________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
1 266
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (nr 9104-10)
Org nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse 2016
Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning, av åtta stiftelser 1988-10-06.
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom två stiftelser genom permutationsbeslut från
Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad, hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes eller vanliga glasögon,
konvalescentvård eller rekreationsresa. Dock ej för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel 31 tkr, har 12,5 tkr fördelats till 7 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 56 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 14,5 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 285 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta 45 tkr (2015 50 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 26 tkr vilken
tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 248 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 1 404 tkr
(2015, 1 360 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
56
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
-26
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
enligt stadgar.
-3
__________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
27
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet med
de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (nr 9105-10)
Org nr 834000-4350

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter f.d. tullförvaltare Niklas Rudolf Odin
som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är enligt Odins testamente daterat den 9 augusti 1923 med tillägg den 16 april 1926.
1. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen (f.d. Linde kommun) boende och där
mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och varpakastning,
hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens (f.d. Linde kommun) skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning inte får
förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen (Linde)
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål, dock inte
sådana förvaltningsåtgärder, som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel, 219 tkr, har 216 tkr betalats ut fördelat på:
Linde Skolhusförening, bidrag till ombyggnad av kök, sockendag 161016
Linde Bastuförening
Linde Hembygdsförening, gravskötsel, fagning, röjning, sockenlunch mm.
Premier till 14 elever i grundskolan
Hyresbidrag Vävstuga
Linde IF pärklag
Minnesgåva, elektroder till hjärtstartaren, vimpel till sockenflaggan
Omkostnader styrelsen adm, möten, hyra mm.

(tkr)
153
20
17
14
6
4
1
1
-------216

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 340 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 39 tkr varav 13 tkr var styrelsens arvoden inkl. sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen och den reavinst som uppstod vid försäljning av fondandelarna har belastat
resultatet med totalt 110 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 427 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 291 tkr (2015 330 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst
på 197 tkr. Realisationsvinsten har efter avdrag för skatt (22 %) överförts till stiftelsekapitalet.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (nr 9105-10)
Org nr 834000-4350
Forts.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 845 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 8 845 tkr
(2015; bokfört värde 7 957 tkr marknadsvärde 8 835 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
340
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
-153
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 5 % av årets nettoresultat
-9
enligt Regionstyrelsens beslut § 32, 2014-01-24.
__________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
178
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.

2 (6)

Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Carl Degermans stiftelse (nr 9106-10)
Org nr 834000-0523

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess
innebyggare gagnande företag, som icke lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamål
Utdelning har skett vart 10:e år och sista utdelning blir 2022.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 26 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 14 tkr och skatt
har belastat resultatet med 10 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 002 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
ränta uppgick till 34 tkr (2015 38 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 15
tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 968 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 1 095 tkr
(2015 1045 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
26
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
__________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
26
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 2015-12-23, Dnr 9.2–
6158-15, permutationsansökan som innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart vid nästa
utdelningstillfälle som äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt besked 201601-05 (206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (nr 9108-10)
Org nr 834001-8681

Förvaltningsberättelse 2016
Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre Allmänna
Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond”. Detta kapital
ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna utsedda livräntetagare så länge dessa
levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet som ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid Högre
allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna vid de
fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats
med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel 407 tkr har 270 tkr delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid gymnasieskolorna
på Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är negativt -131 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 30 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 330 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 178 tkr (2015, 435 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på
279 tkr vilken belastat stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 146 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 12 205 tkr
(2015, 11 841 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
-131
Realisationsförlust som belastat bundet eget kapital
279
Ingen kapitalisering enligt urkund
_______________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
148
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet med
de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109-10)
Org nr 834001-8715

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond har bildats genom permutation,
sammanslagning, av 45 stiftelser med ett ursprungligt kapital om 377 660,49 kr.
31 stiftelser, kapital 137 791,56 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1991-12-10, dnr 50-166-89.
2 stiftelser, kapital 27 781,55 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1993-06-29, dnr 50-2905-92.
12 stiftelser, kapital 212 087,38 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 2000-12-20, dnr 431-5185-00.
Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att dela ut premier till elever som studerar vid de kommunala gymnasieskolorna.
Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla
medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos
revisorerna.
Främjande av ändamålet
Det har inte delats ut några premier 2016.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 26 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 13 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 511 tkr.

Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta
uppgick till 17 tkr (2015, 18 tkr). Försäljning av stiftelsens samtliga fondandelar i Agenta gav en vinst på 22 tkr vilket
tillförts stiftelsekapitalet.

Disponibelt av årets resultat (kr)
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016

26

Disponibelt av årets resultat

26
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109-10)
Org nr 834001-8715

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto har administrerats av Agenta Investment Management AB i enlighet med
de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få förbruka
stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.
Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet
beviljade 2015-12-21 (dnr 9.2-6159-15) permutationsansökan som innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen
att förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet. Stiftelsens tillgångar är därmed utdelningsbara från 2016.
En stiftelse anses upplöst när den saknar tillgångar. Planering för utdelning av stiftelsens tillgångar har påbörjats.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (nr 9110-10)
Org nr 834001-9952

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932. Stiftelsen
tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till utdelande av
premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i
annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Stiftelsen för Alma Bobergs Premiefond fått ändras enligt följande; den årliga avkastningen
skall i första hand användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid
grundskola eller gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form
åt obemedlade skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel, 282 tkr, har 184 tkr fördelats ut till ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är negativt -154 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 35 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 7 202 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 125 tkr (2015, 304 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på
244 tkr vilken belastat stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 116 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 8 620 tkr
(2015, 8 265 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
-154
Realisationsförlust som belastat bundet eget kapital
244
Ingen kapitalisering enligt stadgar
_______________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
90
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
(nr 9111-10)
org.nr 834001-8855

Förvaltningsberättelse 2016
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning, av
52 stiftelser 1993-06-29. Kammarkollegiebeslut dnr 50-2905-92.
2000-06-26 tillfördes kapital från ytterligare 1 stiftelse enligt KK beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del av
de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt.
De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret. Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom att
lämna in protokoll på beslut hur medlen skall användas samt kvittens från respektive elev som erhållit premie.
Det som inte delats ut av årets disponibla medel måste återbetalas till stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Av stiftelsens disponibla medel 2016, 140 tkr, har 105 tkr fördelats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands
kommun.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 224 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 20 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 346 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 154 tkr (2015, 171 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en
vinst på 90 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 285 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 4 821 tkr
(2015, 4 668 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

224
-90
-13
121

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (nr 9112-10)
Org nr 834002-2238

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier till
tre musikbegåvade ungdomar mellan 15 - 20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen.
Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2016 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 200 kr totalt 18 600 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 33 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 5 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 609 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 21 tkr (2015, 25 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på
16 tkr vilken har tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 581 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 647 tkr
(2015, 645 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Allt är fritt eget kapital enligt stadgar

33

Disponibelt av årets resultat

33

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. En
permutationsansökan inlämnades till Kammarkollegiet 2015 men har återkallats under 2016. Det innebär
att stiftelsen kommer att finnas kvar med oförändrade stadgar.

1(5)

Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (nr 9193-10)
Org nr 834001-2940

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2016 års disponibla medel 5 634 tkr har det inte gjorts någon utdelning. Anledningen är att det inte varit
klarlagt om stiftelsen kan dela ut medlen kollektivt till en verksamhet eller om medlen måste delas direkt till
individer. Utdelning planeras kunna genomföras under 2017.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 344 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 27 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 729 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 321 tkr (2015, 349 tkr). Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 50
tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9 495 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 10 233 tkr
(2015, 9 740 tkr).
Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
344
Realisationsvinst som tillförts stiftelsekapitalet
-50
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
- 29
enligt stadgar
__________________________________________________________________
Disponibelt av årets resultat
265
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt
av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser
org nr 802426-7018

Förvaltningsberättelse 2016
Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. I samförvaltningen ingår det elva stiftelser:
834001-8384
834001-8319
834002-2246
834001-8327
834001-9135
834001-8244
834001-8301
834001-8566
834002-2253
834001-8814
834001-8251

S A Petterssons stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Mariahemmets samstiftelse
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne

Främjande av ändamål
Under 2016 har ingen utdelning skett för någon av stiftelserna. Eftersom Kammarkollegiets permutationsbeslut
för åtta av stiftelserna innebär att allt stiftelsekapital för dessa blivit utdelningsbart från 2016 kommer större
utdelningar att göras de närmast kommande åren.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett överskott på 37 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 69 tkr.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 681 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 och gav en vinst på 56 tkr, varefter allt kapital placerades i
bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta gav 55 tkr (2015, 67 tkr)
Disponibelt av årets resultat (kr)
Årets resultat
37
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
____________________________________________________________
Årets resultat
37
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto har administrerats av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. För stiftelsen Gotlands Norra Härads
Tingshus-byggnadsskyldige beslutades att ansöka hos länsstyrelsen om att byta förvaltare. Syftet med
åtgärderna är att uppnå dels ett fullgörande av stiftelsernas ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning.
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Årsredovisning 2016 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser
org nr 802426-7018
För åtta av stiftelserna har kammarkollegiet beviljat permutationsansökningarna i december 2015 och
januari 2016. Kammarkollegiets beslut innebär att stiftelsekapitalet för dessa stiftelser blir utdelningsbart
från 2016. En stiftelse anses upplöst när stiftelsens tillgångar är förbrukade och slutredovisning inlämnats
till Länsstyrelsen.
För stiftelsen ”Understöd åt nödställda sjuka i staden” har en anmälan om avregistrering av stiftelsen
inlämnats till länsstyrelsen i oktober 2015 på grund av att stiftelsen bedömts vara felaktigt bildad.
Föreningen Väntjänsten har rekvirerat hela kapitalbeloppet, vilket utbetalats 2016.
För stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige har en avsägelse av förvaltarskapet
lämnats in till länsstyrelsen i januari 2016. Länsstyrelsen har godkänt Gotlands Hembygdsförbund till ny
förvaltare enligt beslut 2017-01-18 beteckning 2016-3803-2016.
För stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården har en anmälan om upphörande enligt
stiftelselagen lämnats till länsstyrelsen i september 2015. Beslut från Länsstyrelsen inkom 2017-01-11,
beteckning 206–33280–2015.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/155
23 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt med
K-lokko Skogen AB. Reviderade handlingar efter återremiss
Ärendet återkommer till regionstyrelsen och regionfullmäktige för hantering efter regionfullmäktiges
återremiss av ärendet 2017-05-15. Förändringar i tjänsteskrivelsen har markerats med kursiv
text.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta samt att förklara besluten
omedelbart justerade
-

godkänna exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet

-

godkänna exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB

-

godkänna köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till
K-lokko Skogen AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor

Sammanfattning

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken
möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en
konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu
under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och
överenskommen köpeskilling uppgick till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen
beslutade 2016-02-04 (RS§14) att teckna markanvisningsavtal gällande Visby
Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören avsåg att genomföra projektet,
Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som exploatören valt på det
nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till K-lokko Skogen AB
(med samma organisationsnummer).
Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Exploatören har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av
en undertecknad genomförandeplan (bilaga 3).
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/155

Regionfullmäktige återremitterade 2017-05-15 ärendet till förnyad beredning när det gällde följande
- Få frågan om eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt. Skall vite betalas en gång
eller fortlöpande tills felen åtgärdats?
- Fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga att
planens intentioner upprätthålls.
Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av återremissen tagit fram en PM med synpunkter
och klargörandet i ärendet och med reflektioner kring problematiken generellt med mark planlagd
för boende kontra hotell (bilaga 7).
Dessutom har förvaltningen gjort vissa ändringar i köpekontraktet för att förtydliga och säkerställa
att detaljplanens ambitioner också genomförs. I korthet har följande ändringar i kontraktet införts:
- En ny §1 har lagts till där det slås fast att syftet är att det på fastigheten ska bedrivas
hotellverksamhet i enlighet med detaljplan, bygglov samt att med hotellverksamhet avses
detsamma som i lagen (SFS 1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
- §2 har kompletterats med det numera fattade beslutet om bygglov (2017-05-08)
- En ny §4 har införts som reglerar hur och när tilläggsköpeskilling ska tillämpas.
Villkoret innebär att tilläggsköpeskilling utgår om fastighetens användning ändrats med
anledning av planändring som initierats av fastighetsägaren. Tilläggsköpeskilling kan utgå
en gång.
- Tidigare §14 som innehöll villkor om vite har tagits bort med hänvisning till att frågan
regleras i §4 i nya avtalet
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Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande hotell- och
kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med
anbudsförslag lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i
enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har
inkommit med.

-

Total köpeskilling uppgår till 8 050 000 kronor och priset ligger fast till 201802-03 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp
med därför avsett indextal.

-

Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det
gäller projektets genomförande och ändamål.

-

Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom,
geoteknisk undersökning, ev sanering och anslutningskostnad till VA-nätet.

Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 050 000 kronor.
-

Tillträde sker 2017-07-11. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av
handpenning om 10% av köpeskillingen.

-

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

-

Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst
6 600 000 kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma
köpeskilling.

-

Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat
ändamål än hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om
5 450 000 kronor.

-

Skulle fastighetens användning med anledning av planändring som initierats av
fastighetsägaren, komma att omfatta bostäder, ska det utgå en tilläggsköpeskilling med ett
belopp om 5 450 000 kronor. Beloppet ska indexregleras och villkoras i 15 år efter
tillträde.

-

Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts om inte
regionstyrelsen beslutar annat eller vite erlagts.

-

Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under
förutsättning att samtliga villkor övertas.

-

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt
att bygglov erhålls för hotellverksamhet.

Bedömning

I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan
överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara
uppförd inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta
köpet återgå på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd
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för ändamålet hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp.
Som ytterligare trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte
får överlåta fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga
avtalsvillkor, innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller
vite erlagts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit
fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-02-04. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.
Med de gjorde förändringar som regionstyrelseförvaltningen genomfört i köpekontraktet enligt ovan
redogörelse, anser förvaltningen att ärendet nu kan gå vidare för hantering och beslut av
regionstyrelse och regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Genomförandeplan
Bilaga 4. Regionstyrelsens beslut 2016-02-04
Bilaga 5. Markanvisningsavtal tecknat 2016
Bilaga 6. Skisser till genomförandeplan
Bilaga 7. PM. Förvaltningens synpunkter med anledning av återremiss
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och
K-lokko Skogen AB, org. Nr 559033-1608, nedan kallad exploatören, träffas
härmed följande avtal.

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplaneförslag för
Visby del av Hällarna 1:7 samt markanvisningsavtal av
den 8/12 2015 och 17/2 2016. Exploateringsområdet
motsvarar fastigheten Visby Kransborren 1,
fortsättningsvis kallad fastigheten, se kartbilaga.

§2
Detta avtal gäller under förutsättning att
Avtalets giltighet Regionfullmäktige godkänner detta avtal. Om denna
förutsättning icke uppfylls är detta avtal förfallet, varvid
vardera parterna ska bära sina egna kostnader, om ej
annat överenskommes.
§3
Bebyggelse

Gällande detaljplan möjliggör nybyggnation av hotell och
kontorsanläggning inom fastigheten. Exploateringen
avser anläggande av hotell i enlighet med detaljplanen
och med intentionerna med det anbudsförslag
exploatören lämnat och som legat till grund för
markanvisningsavtalet .

§4
Markförsäljning

Regionen ska till exploatören överlåta fastigheten Gotland
Visby Kransborren 1. För detta ska exploatören erlägga
en köpskilling om 8 050 00 kronor. Priset ligger fast t.o.m.
2018-02-03. Därefter ska det räknas upp med
konsumentprisindex med oktober 2014 som basmånad.
Köpeskillingen kan dock inte sättas till ett lägre belopp än
det ovan angivna.

§5
Genomförande

Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen
inom exploateringsområdet och svarar för samtliga
kostnader därför utom det som enligt detta avtal åligger
regionen.
Om för genomförande av exploateringsområdet erfordras
anpassning av omgivande anläggningar inom allmän
plats, t.ex. infart eller slänt, ska exploatören ombesörja
och bekosta detta efter redovisning för regionen och
inhämtande av regionens medgivande i varje fall.
Arbetena ska utföras i kvalitetsnivå med till
exploateringsområdet direkt anslutande anläggningar på
sätt som överenskommes med regionen.
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§6
Genomförandeplan

Exploatören har tagit fram en genomförandeplan med
vilken biläggs detta avtal (se bilaga 1).
Genomförandeplanen redovisar planeringen av hela
exploateringen, såväl i text som tidsmässigt inklusive
etappindelning, byggplaneringsprocess, bedömd
byggstart och genomförandet av exploateringen i övrigt
redovisas.

§7
Undersökningar

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts.
Exploatören utför och bekostar geotekniska
undersökningar liksom samtliga övriga eventuella
undersökningar och åtgärder nödvändiga för
exploateringens genomförande som t ex arkeologiska
undersökningar, marksaneringsundersökningar och
marksaneringsåtgärder.

§8
Regionen svarar för iordningställande av förbindelsepunkt
Vatten, spill- och i fastighetsgräns för regionala vatten-, spill- och
dagvatten
dagvattenledningar.
Vid anslutning till det regionala VA-nätet ska
anläggningsavgift betalas till regionen enligt då gällande
VA-taxa.
Från eventuellt källarplan måste spillvattnet pumpas.
Detta ska bekostas och utföras av exploatören efter
anvisningar från tekniska förvaltningens driftavdelning.
Anslutning av dränerings- och dagvatten till
spillvattennätet är ej tillåtet.
§9
VA-servitut

Exploatören är medveten om att det längsmed
fastighetens nordöstra gräns ligger befintliga vattenspillvatten- och dagvattenledningar tillhöriga regionen.
Den fortsatta rätten att ha ledningarna där har säkrats
genom servitut och u-område i detaljplanen. Ett exemplar
av servitutsavtalet ska överlämnas till exploatören.

§10
Anläggningsarbete

Exploatören ombesörjer att framdragande av erforderliga
ledningar för elektricitet och kommunikation inom
exploateringsområdet kommer till stånd.

§11
Telekabel

En befintlig telekabel går tvärs över fastigheten i
nordostlig riktning, (se kartbilagan). Denna kommer att tas
ur bruk innan exploatören tillträder fastigheten men
kommer att lämnas kvar i marken och övertas av
exploatören såsom fastighetstillbehör.
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§12
Oljeledning

På grund av den oljeledning som ligger strax utanför
exploateringsområdets nordvästra gräns får inget
källarplan uppföras i den del av området som i
detaljplaneförslaget är betecknat b1.
För planens genomförande ska räddningsverkets
anvisningar i sitt yttrande av den 6 mars 2008 beträffande
skyddsavstånd mm för försvarets oljeledning följas
(”Etableringsutredning för hotellverksamhet avseende
risker Visby Hällarna 1:7 Region Gotland”, bilaga 2). Detta
innebär bl.a.:
•

att exploatören ansvarar för att rörgraven plus en
korridor på 3 meter på vardera sidan avgränsas
fysiskt under byggtiden, så att ingen byggtrafik eller
annan punktbelastning, byggupplag eller liknande
får förekomma över, på eller längs med
ledningarnas sträckning.

•

att inga spettnings-/spontnings- eller
sprängningsarbeten får förekomma inom 25 meter
från rörgraven. Detta krav innefattar också
anläggande av pool, om den ska försänkas i mark.
Vid annat markarbete inom 25 från rörgravskanten
bör särskilda åtgärder vidtas för att förhindra att
skador på rörledningen uppstår.

• att inga grävarbeten får förekomma i anslutning till
rörgraven.
Den befintliga väg som går över och längsmed
oljeledningen ska genom regionens försorg med fysiska
hinder framöver hållas stängd för fordonstrafik.
§13
Överlåtelse

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan
utan regionens godkännande. Om så ändå sker har
regionen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader
som regionen åsamkas vid ett genomförande av
detaljplanen

3(4)
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den / 2017
För K-lokko Skogen AB

……………………………………

………………………………….

Visby den / 2017
För Region Gotland:

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall
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KÖPEKONTRAKT

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och K-lokko
Skogen AB, org. nr 559033-1608, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.

§1
Syfte

Syftet med försäljningen är att det på fastigheten Visby
Kransborren 1 ska bedrivas hotellverksamhet i enlighet med
detaljplan och det givna bygglovet. Med hotellverksamhet avses
detsamma som i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse.

§2
Handlingar

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby, del av Hällarna
1:7, markanvisningsavtal av den 8/12 2015 och 17/2 2016 samt
beslut om bygglov 2017-05-08 BN 2017/73. Parallellt med detta
köpeavtal upprättas även ett exploateringsavtal.

§3
Överlåtelse,
köpeskilling

Regionen överlåter till köparen fastigheten Gotland Visby
Kransborren 1.
För fastigheten ska köparen till regionen betala en köpeskilling
av ÅTTAMILJONERFEMTIOTUSEN / 8 050 000 KRONOR.

§4
Tilläggsköpeskilling

Skulle fastighetens användning med anledning av planändring
eller annat beslut som initierats av fastighetsägaren, komma att
omfatta bostäder, ska det utgå en tilläggsköpeskilling med ett
belopp om 5 450 000 kronor. Beloppet ska indexregleras med
stöd av KPI räknat från dagen då fullmäktiges beslut om detta
avtal vann laga kraft till dess beslut meddelats om ändrad
användning. Villkoret om tilläggsköpeskilling gäller under en
period om 15 år från det att köparen tillträtt fastigheten.

§5
Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2017-07-11
Om köparen önskar tillträde till fastigheten före det formella
tillträdet har denne att betala 10% såsom handpenning senast
samma dag som överenskommelse om förtida tillträde.

§6
Köpeskillingen ska betalas senast vid tillträdesdagen.
Köpeskillingens
erläggande
Köpeskillingen betalas till Region Gotland utan anmodan på
bankgirokonto 339 - 8328, med angivande av vad betalningen
avser. Betalas inte köpeskillingen utgår dröjsmålsränta enligt
gällande regler för dröjsmålsränta.
§7
Hävning av köp

I det fall köparen på tillträdesdagen inte betalar köpeskillingen
och inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen rätt att
häva köpet. Har handpenning utgått enligt §3, andra stycket, har
regionen rätt att behålla handpenningen som skadestånd.

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1

§8
Köpebrev och
lagfart

2(4)

Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar regionen
till köparen kvitterat köpebrev.
Köparen får inte söka lagfart förrän köpebrev har upprättats.

§9
Genomförandeoch kostnadsansvar

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar för
genomförande av detaljplanen inom det område som
överlåtes. Köparen förbinder sig att genomföra detaljplanen
inom det överlåtna området.

§10
Skatter, övriga
avgifter m m

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar
fastigheten betalas av regionen för tiden fram till tillträdesdagen
och av köparen för tiden därefter.

§11
Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

§12
Fastighetens
skick

Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick
och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk
mot regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.

§13
Nyttjanderätter
och servitut

Fastigheten omfattas inte av andra inskrivna rättigheter o dyl än
vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.

§14
Telekabel

En befintlig telekabel går tvärs över fastigheten i nordostlig
riktning. Denna kommer att tas ur bruk innan exploatören
tillträder fastigheten men kommer att lämnas kvar i marken och
övertas av exploatören såsom fastighetstillbehör.

§15
Kostnader för
ägareövergången

De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och
inteckningskostnaderna samt övriga med köpet förenade
kostnader betalas av köparen.

§16
Byggnadsskyldighet

På fastigheten ska inom två år från tillträdesdagen en byggnad
till ett värde om minst 6 600 000 kronor ha uppförts. Om detta
villkor inte uppfylls ska köpet återgå med samma köpeskilling.
Parterna ska bära sina egna kostnader. Tidpunkten kan flyttas
fram om köparen visar att förseningen inte beror på denne.
Fastigheten ska vid återköp återställas i ursprungligt skick om
regionen så begär.

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1
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§17
Överlåtelseförbud

Köparna får inte överlåta fastigheten innan
byggnadsskyldigheten enligt pkt 16 har fullgjorts, om inte
regionstyrelsen beslutar annat. Under förutsättning att
tillträdande ägare övertar exploateringsavtal och samtliga villkor
enligt detta avtal ska dock regionstyrelsen godta överlåtelse
inom koncernerna Ihre Fastigheter Gotland AB, org. nr. 5567567481, som moderbolag, eller Nikids AB, org. nr. 556866-7785,
som moderbolag.

§18
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkänns av
fullmäktige för Region Gotland och att bygglov erhålles för
hotellverksamhet. Om denna förutsättning icke uppfylls är detta
avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, och erlagd köpeskilling återbetalas till köparen om ej
annat överenskommes.

§19
Övrigt

I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4
kap jordabalken eller annars i lag anges om köp av fastighet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den

/

2017

För K-lokko Skogen AB

……………………………………

………………………………….

……………………………………

………………………………….

namnförtydligande

namnförtydligande

Visby den / 2017
För Region Gotland:

……………………………………
Björn Jansson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

………………………………….
Peter Lindvall
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………………………………….

……………………………………

………………………………….

namnförtydligande

namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 14
Au § 15

Markanvisningsavtal Visby Kransborren 1
RS 2013/727

- Ledningskontoret 2016-01-11

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att teckna föreliggande markanvisningsavtal med
Kokkolokko AB, orgnr 559033-1608, gällande Visby Kransborren 1.

Reservation

Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V) reserverar sig mot
beslutet. Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) meddelar att de avser att
komma in med en skriftlig reservation före justeringen.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken möjliggörs
för byggande av hotell och kontor. Ledningskontoret har tillsammans med teknikförvaltningen låtit genomföra en konkurrensutsatt försäljningsprocess. Inom den
fastställda tiden hade endast ett anbud inkommit, lämnat av Österleds Fastighets AB.
Anbudet uppfyller uppställda krav och uppgår till 8 050 000 kronor. Ledningskontoret
anser att Österleds Fastighets AB:s förslag till hotellbyggnad ska bedömas som positivt
och att det väl uppfyller uppställda krav och detaljplanens intentioner.
Regionstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2015-12-08 till ledningskontoret
med uppdraget att på ett tydligare sätt klargöra förutsättningar för genomförandet. När
det gäller genomförandet av detaljplanen vill ledningskontoret nu förtydliga de avsikter
som finns när det gäller framtida trafiklösning för hörnet Visborgsgatan – Gutevägen.
En framtida ombyggnad av denna trafikplats är inte avhängig en exploatering av hotelltomten, det bedöms inte att antalet fordon kommer att öka i någon nämnvärd
omfattning med ett hotell på tomten. Däremot finns det redan i nuläget trafiksäkerhetsmässiga skäl att genomföra detaljplanens ambitioner i denna punkt. Därför anser
ledningskontoret att det vore lämpligt att tekniska nämnden påbörjar en mer detaljerad
studie kring hur en ombyggnad av trafikplatsen kan ske och att denna med fördel
kopplas till genomförandet av hotellprojektet då också del av den kommande köpeskillingen kan användas till att finansiera åtgärderna. I nuläget tecknas ett markanvisningsavtal, med avsikt att senare följas av exploateringsavtal och köpeavtal.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 14 forts
Au § 15

Det vore därför önskvärt att tekniska nämnden till det senare skede, när dessa båda
senare avtal ska tecknas, har gjort en mer detaljerad studie kring nödvändiga
trafikåtgärder på platsen.
Med dessa förtydliganden som besvarar arbetsutskottets återremiss föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande
fastigheten Visby Kransborren 1. Avtalet ger exploatören rätt att under kommande två
år utveckla sitt förslag avseende uppförande av hotellbyggnad inom aktuell fastighet. Vid
kommande försäljning av fastigheten har priset bestämts till 8 050 000 kronor, vilket
ligger fast i två år från regionstyrelsens beslut.
Arbetsutskottet begärde ytterligare komplettering kring detaljplan samt hur dagvattenfrågan hanteras och överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrar ärendet vid regionstyrelsens
sammanträde och redovisar ytterligare information enligt uppdrag.
Yrkande

Ordförande yrkar bifall till ledningskontorets förslag. Lars Thomsson (C), Simon Härenstam
(M) och Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Isabel Enström (MP) yrkar avslag till ledningskontorets förslag. Brittis Benzler (V)
instämmer i detta yrkande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner
att eget yrkande vunnit bifall. Omröstning begärs. Ja-röst till eget yrkande och nej-röst
till Isabel Enströms yrkande. Omröstningsresultat ger 12 ja-röster: Meit Fohlin(S), Leif
Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Johnny Wiberg (S), Bibbi Olsson (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Johan Thomasson (L)
och Björn Jansson (S), samt 3 nej-röster: Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och
Brittis Benzler (V). Regionstyrelsen bifaller alltså ordförandes yrkande om bifall till
ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Anm:
Reservation bifogas protokollet
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KÖK
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D19:V
EI30

A

TYRÉNS

010-452 20 00

8300
UPPDRAG.NR

272596
DATUM

SEKTION A-A

Plan 1, Del A & B
0

5

A15

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

2017-01-11
A.FORSBERG
NYBYGGNAD
PLAN 1, DEL A & B

10m
SKALA

Originalskala

RITAD/KONSTR AV

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A2

BET

A

HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT RITNING A2.
PLANER ENLIGT RITNING A2-A14.
SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

B
3550

39230

SEKTION A-A
A15

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV
WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

SOV

WC/DUSCH

SOV

RWC

WC/DUSCH
BALKONG

3000

SEKTION C-C

+41.67 KÖK

A15

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

ALLRUM

8300

1900

SEKTION C-C

KÖK

A15

HISS

B9
ENTRÉTERRASS

B10
D19:H
EI30

D19:V
EI30

B12
D19:H
EI30

B13
D19:V
EI30

B14
D19:H
EI30

B15
D19:V
EI30

B16
D19:V
EI30

D19:H
EI30

6400

2400

D19:V
EI30

B11

ALLRUM/SOV

D19:H
EI30

KÖK

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

A10

KÖK

10000

A9

D19:V
EI30

A

D19:H
EI30

KÖK

SEKTION B-B

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

26500

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

A8

KÖK

A7

A15

D19:V
EI30

SEKTION B-B
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A15
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PLANER ENLIGT RITNING A2-A14.
SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

B
3550

SEKTION A-A
A15

39230

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

SOV
RWC

WC/DUSCH
BALKONG

3000

SEKTION C-C

+44.34

A15

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

ALLRUM

KÖK

8300

1900

SEKTION C-C
A15

HISS

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

2400

ENTRÉTERRASS
D19:V
EI30

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

KÖK

WC/DUSCH

A15

KÖK

A14

A

KÖK

D19:V
EI30

D19:H
EI30

D19:V
EI30

D19:H
EI30

D19:V
EI30

D19:V
EI30

D19:H
EI30

D19:H
EI30

D19:V
EI30

D19:H
EI30

SEKTION B-B

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

26300

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

A13

D19:H
EI30

KÖK

A12

A15

D19:V
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SEKTION B-B
A15
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1900

3550

39230

SEKTION A-A
A15

TEKNIK

SEKTION C-C

A15
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SEKTION C-C
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26300

TEKNIK

SEKTION B-B
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A15

A15

- BN 2017/73 A

REV A

BET

2017-02-03
ÄNDRINGEN AVSER

O.L

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING

2017-02-03 12:01:30

C:\Users\ole\Desktop\Kransborren\A-40-V100-272596.rvt

VISBY KRANSBORREN 1
VISBY, KRANSBORREN 1

A

TYRÉNS

010-452 20 00

8300
UPPDRAG.NR

272596
DATUM

SEKTION A-A
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FASADER ENLIGT A16.

43540

8300

WC/DUSCH

KÖK

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM

KÖK

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

KÖK

KÖK

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

KÖK

KÖK

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

KÖK

KÖK

ALLRUM/SOV
1900

SOV

3000

WC/DUSCH

KÖK

3550

SOV

2400

+39

D19:H
EI30

C3
D19:V
EI30

D19:H
EI30

C4
D19:V
EI30

C5
D19:H
EI30

C6

C7
D19:V
EI30
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D19:H
EI30
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D19:V
EI30

D19:H
EI30

D1

+39

D19:V
EI30
KÖK

KÖK
D19:H
EI30

WC/DUSCH

D19:V
EI30

C2

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

C1

ALLRUM/SOV

D2

WC/DUSCH

GRILL

D3
KÖK

WC/DUSCH

D19:V
EI30

KÖK

ALLRUM/SOV

D4
35200

D19:H
EI30

ALLRUM/SOV

D

D19:V
EI30

WC/DUSCH

D5
KÖK

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

POOL

KÖK
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ALLRUM/SOV
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D19:V
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SOV
RWC

4000

D19:H
EI30

TVÄTT
TEKNIK POOL

WC/DUSCH

KÖK

KEM

TYRÉNS

UPPDRAG.NR

272596
DATUM

Plan 1, Del C & D
0

5

10000

6400

8300

RITAD/KONSTR AV

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

2017-01-11
A.FORSBERG
NYBYGGNAD
PLAN 1, DEL C & D

10m
SKALA

Originalskala

010-452 20 00

SOV

D7

EL

A

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER
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BET
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HÄNVISNINGAR
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT RITNING A2.
PLANER ENLIGT RITNING A2-A14.
SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

43540

8300

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

KÖK

HISS

ALLRUM

C10
D19:V
EI30

C11
D19:H
EI30

D19:V
EI30

C12
D19:H
EI30

C13
D19:V
EI30

C14

C15

D19:H
EI30

C16
D19:V
EI30

C17

D19:H
EI30

D19:V
EI30

ENTRÉTERRASS

BALKONG

+41.67 KÖK

1900

ALLRUM/SOV

3000

C18
D19:H
EI30

3550

SOV

2400

D8

+41.67
WC/DUSCH

KÖK

KÖK

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

D9
D10
ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

D11
34920

D19:H
EI30

WC/DUSCH

D19:V
EI30

KÖK

WC/DUSCH

D19:H
EI30

KÖK

WC/DUSCH

D19:V
EI30

D

KÖK

KÖK
D19:H
EI30

WC/DUSCH

D19:V
EI30

WC/DUSCH

D12
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D19:V
EI30

ALLRUM
SOV
RWC

4000

A

WC/DUSCH

KÖK
D19:H
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TYRÉNS

UPPDRAG.NR
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DATUM

Plan 2, Del C & D
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10m

10000

6400

RITAD/KONSTR AV

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG
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NYBYGGNAD
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A1 1:100
A3 1:200

NUMMER
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BET
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT RITNING A2.
PLANER ENLIGT RITNING A2-A14.
SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

43540

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

WC/DUSCH

WC/DUSCH

KÖK

KÖK

HISS

ALLRUM

KÖK

C19
D19:V
EI30

C20
D19:H
EI30

D19:V
EI30

KÖK

KÖK

C21
D19:H
EI30

C22
D19:V
EI30

KÖK

KÖK

C23
D19:H
EI30

C24
D19:V
EI30

KÖK

C25
D19:H
EI30

C26
D19:V
EI30

ENTRÉTERRASS

BALKONG

+44.34 KÖK

1900

WC/DUSCH

ALLRUM/SOV

3550

ALLRUM/SOV

C27
D19:H
EI30
D19:V
EI30

D15 +44.34
KÖK

WC/DUSCH

8300

WC/DUSCH

SOV

3000

KÖK

WC/DUSCH

SOV

2400

D19:H
EI30

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

D16

KÖK

WC/DUSCH

KÖK

ALLRUM/SOV

ALLRUM/SOV

D18
34920

D19:H
EI30

D17

WC/DUSCH

D19:V
EI30

D19
WC/DUSCH

D19:V
EI30

WC/DUSCH

KÖK

KÖK
D19:H
EI30

ALLRUM/SOV
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EI30
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A
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0
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SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

2400

3000

1900

8300

43540

3550

TEKNIK

34920

TEKNIK
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT RITNING A2.
PLANER ENLIGT RITNING A2-A14.
SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

E
20800

SEKTION E-E
A15

HISS

SEKTION D-D

+36.53

SEKTION D-D

FÖRRÅD

A15

A15

9400

TRAPPHUS

FÖRRUM

TEKNIK

FÖRRÅD

INLASTNING

EL-RUM

SEKTION E-E
A15
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E
SEKTION E-E
A15

4700

20800

PASSAGE

2200

A15

SOP
DISK

KÖK

RWC

EI30

4000

FÖRRÅD
SKÄRMVÄGGAR

SEKTION D-D

+39.3

VARUMOTTAGNING

9400

A15

TRAPPHUS
RECEPTION/BAR/SERVERING

SEKTION D-D

EI30

HISS

EI30

4000

KYLTEKNIK

SEKTION E-E
A15
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SEKTIONER ENLIGT A15.
FASADER ENLIGT A16.

E
20800

SEKTION E-E

SEKTION D-D

FÖRRÅD/STÄD

A15

HISS
RWC

TRAPPHUS

FRD/TEKNIK

SEKTION D-D

+43.635

A15

A15
KOPIATOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

AVHÄNGNING

RECEPTION / VÄNTRUM / FIKA

EI30

9400

OKMLÄDNING

PENTRY

PERSONALRUM

RWC

SEKTION E-E
A15
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E
20800

SEKTION E-E
A15

PASSAGE

FÖRRUM
TRAPPHUS
+47.17

BASTU

A15

WC
KORRIDOR

PENTRY

KONFERENS

A15

9400

DUSCH DAM

MÖJLIG SKJUTVÄGG

SEKTION D-D

OMKL. HERR

RWC

DUSCH HERR

SEKTION D-D

RELAX

EI30

HISS

BUBBELPOOL
RWC

FÖRRUM

OMKL. DAM

FÖRRUM

SEKTION E-E
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Synpunkter med anledning av återremiss om vitesbestämmelser i köpekontraktet
avseende fastigheten Visby Kransborren 1
Detaljplanen Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren) antogs den 15 december 2008 (RF §
157) och vann laga kraft den 15 oktober 2009. Kvartersmarken inom planen får användas
för hotell och kontor (K). Planen hade en genomförandetid om fem år räknat från laga kraft.
Genomförandetiden löpte således ut den 15 oktober 2014. Det innebär att det i regionens
ägo finns frihet att pröva om planområdet kan användas för – även – annan användning t.ex.
bostad. Tills sådan ändring skett gäller dock planens bestämmelser. Enligt uppgift har också
bygglov nyligen utfärdats för hotell.
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § första stycket PBL förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Enligt 9 kap. 2 § först stycket PBL krävs det bygglov bl.a. för annan ändring av en byggnad
än tillbyggnad, om ändringen innebär att a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller
inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till
stånd, eller b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.
Var gränsen går mellan ändamålen tillfälligt boende på hotell och bostad är inte alldeles
uppenbar. Därutöver torde det krävas att blir fråga om ett väsentligen annat ändamål för att
rättelse skall kunna krävas med stöd av PBL. Det hela gör PBL till ett något mindre skarpt
instrument för att säkerställa fullmäktiges ambitioner att en fastighet planlagd, värderad och
såld som hotell endast kommer att användas som hotell. Eftersom marknaden värderar
hotellfastigheter lägre än bostadsfastigheter, uppstår ett utrymme för arbitrage. Särskilt som
det för bostadsfastigheter finns möjlighet för refinansiering genom bostadsrättsregelverket.
Härtill kan beaktas att tidigare försäljningar för hotelländamål slutligen blivit bostäder (t.ex.
Göransgården och förra brandstationen på Scheelegatan). Det antyder att marknaden för
hotell kan vara mättad. Erfarenhetsmässigt gäller också att somliga köpare inte fullföljer
löften om fastigheters exploatering.
På anförda skäl har i kontraktet laborerats med en köprättslig vitesklausul (oberoende av
PBL:s sanktionssystem) som skulle säkerställa hotellanvändning. Beloppet är beräknat utifrån
skillnaden för vad en försäljning för bostadsändamål erfarenhetsmässigt bedöms ge och
föreliggande anbud, d.v.s. drygt fem miljoner kronor. Det skulle i så fall tas ut en gång. Syftet
har inte varit att legitimera annan användning utan erforderliga beslut. Men om fastigheten
ändå hade utvecklats på ett annat sätt, skulle skattebetalarna i vart fall inte förlora något
ekonomiskt på affären. Den föreslagna klausulens träffsäkerhet kan dock diskuteras. Och
uppenbarligen har intentionerna missförståtts som om att det skulle ha gått att köpa sig fri.
Därför har kontraktet setts över och justerats i syfte att klargöra vad som händer om en
ändrad användning skulle komma att tillåtas.
Patrik Pettersson

