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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen är Region Gotlands samlade förvaltning med ansvar för
•
•
•
•
•

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning och koncernsamordning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Den samlade koncernstyrningen läggs fast i regionens strategiska plan och budget, i styrkortet och i prioriterade områden i koncernledningsgruppen. Uppföljningen sker i koncernens delårsbokslut, årsbokslut och i separata uppföljningstillfällen vid behov i olika frågor.
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan, verksamhetsplan och uppföljning följs förvaltningens eget arbete som del i den totala verksamheten och måluppfyllelsen. Förvaltningens arbete har en viktig roll men den samlade effekten syns framför allt i en större helhet tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
mycket kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den
regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
och dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT och
åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är
hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för att förbättra
arbetsmiljön.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott mot budget på 17 mnkr vilket är
nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018
års kostnadssänkningar.
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Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

2 Händelser av väsentlig betydelse
Under den aktuella perioden syns en rad större händelser som påverkar förvaltningens arbete framåt. Sammanfattningsvis handlar det om:
-

Beslutet att till årsskiftet lägga ner kultur- och fritidsförvaltningen och nämnden.
Den utredning som gjorts för att säkra den fortsatta verksamheten har tagit resurser
i anspråk i förvaltningen. Hittills tagna beslut tyder på att regionstyrelseförvaltningen framåt ska ta ansvar för verksamheten inom kultur- och fritidsområdet vilket ställer krav på ett aktivt implementeringsarbete.

-

Beslut är fattat att verksamheten som idag bedrivs inom Inspiration Gotland ska
överföras till Region Gotland. Analysarbetet kräver resurser inom regionstyrelseförvaltningen och förändringen kommer innebära att verksamhet förs till förvaltningen från årsskiftet.

-

Året har inneburit ett stort tryck på det regionala utvecklingsområdet. Statligt beslutade medel för tillväxt, arbetet med hållbara Gotland samt förstärkning inom exploateringsområdet ställer mycket höga krav. Då även grunduppdraget kräver resurser
för t ex utveckling av regionala utvecklingsstrategin och strategi för hållbart serviceutbud beräknas resurserna inom området inte räcka till inom ram.

-

Nationellt ses ett ökat fokus på kris- och katastrofberedskap. Arbetet innebär höga
och ökande förväntningar på regionens kapacitet att samverka och samordna. Nytt
regeringsuppdrag väntas påverka regionens uppdrag inom totalförsvaret.

-

Vissa kompetensområden är en brist i hela regionen vilket gör att gemensamma
projekt är svåra att driva. Under perioden har arbetet med införande av e-arkiv
skjutits framåt på grund av resursbrist.

-

Förvaltningens krav på besparingar börjar ge effekter i utformningen av stödet och
serviceutbudet. Detta har väckt negativa reaktioner från övriga förvaltningar vilket
ställer höga krav på chefer och medarbetare i regionstyrelseförvaltningen för att
kunna upprätthålla balans och god arbetsmiljö.

-

Från och med halvårsskiftet 2017 har ansvaret för bosättning för nyanlända förts
över till regionstyrelsen. I migrationsverkets etableringsersättning ingår bl a finansiering för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning. Fördelningen av statsbidraget mellan nämnder behöver till följd förändringen av ansvaret ses över.

-

Arbetet med utveckling av finansieringsmodellen har fortsatt. Dock finns ytterligare
utmaningar. Dagens prismodeller är uppbyggda på att klara mindre variationer i volymer. Nu sätts systemet på prov då flera förvaltningar signalerar större volymförändringar inom tex IT- och måltidsverksamhet.
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3 Förväntad utveckling
Regionstyrelseförvaltningen etablerades vid årsskiftet och är fortfarande i ett utvecklingsskede. Under året planeras ytterligare insatser för att stärka kvaliteten i det interna arbetet.
De händelser som beskrivs under avsnittet ovan kommer att ställa stora krav på förvaltningen speciellt utifrån de stora krav på besparingar som redan åligger verksamheten.
Kraven på sänkta kostnader om totalt 53 mnkr fördelades av planeringsskäl redan initialt
mellan de tre åren och mellan förvaltningens avdelningar. Kostnadssänkningarna har initialt
till viss del kunnat göras inom områden som inte givit negativ effekt i övriga verksamheter
men ju längre in i treårsperioden arbetet kommer desto större blir de synliga effekterna.
För att ha en rimlig möjlighet att genomföra kostnadssänkningar och också minimera de
negativa effekterna måste förvaltningens eget arbete med att digitalisera stärkas ytterligare.
Inom området regional utveckling krävs utökade resurser för att lösa exploateringsarbetet
(Visborg, Östercentrum och Hamnen) samt tillväxtprogrammet.

4

Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

I arbetet att ta fram förvaltningens verksamhetsplan för året gjordes bedömningen att förvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens
styrkort. Förvaltningens uppdrag är att genomföra den koncernövergripande uppföljningen
vilken redovisas separat och inte som en del i förvaltningens uppföljning.
För att utifrån givna ekonomiska krav och förutsättningar på bästa sätt kunna bidra till
måluppfyllelsen i styrkortet har regionstyrelseförvaltningen i verksamhetsplanen identifierat
fyra övergripande strategiska och långsiktiga utvecklingsområden.
•
•
•
•

Fokuserad regional utveckling
Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Kvalitet i den egna verksamheten

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

En rad aktiviteter har planerats under året för att leda till önskad utveckling inom de prioriterade områdena och därmed positivt påverka måluppfyllelsen enligt styrkortet. Drivande i
förvaltningen är därför att åstadkomma de aktiviteter som planerats och delårsuppföljningen blir därför till stor del en aktivitetsuppföljning.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att förvaltningen är på god väg i de aktiviteter som
planerats.
4.2

Samhälle

Inom perspektivet samhälle är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete har
strukturerats i utvecklingsområdet ’’Fokuserad regional utveckling’’. Detta i syfte att stödja
regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland.
En rad viktiga aktiviteter är planerade inom området och alla utom en är påbörjade eller genomförda under perioden. Flertalet av aktiviteterna är av väldigt långsiktig karaktär och ger
en viktig grund för fortsatt arbete.
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4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

Utvecklingsområdet Fokuserad regional utveckling har indelats i ett antal
aktivitetsområden. Nedan beskrivs vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde:
Regional utvecklingsstrategi inkl strategier för god och jämlik hälsa
•
•

Förslag till regioninterna strategier för jämlik hälsa är framtagna. Det externa
perspektivet kopplas till den framtida regionala utvecklingsstrategin RUS.
Uppföljningar av vision och regional utvecklingsplan, RUP är genomförda. Även projektdirektiv och –plan framåt är klara. Målformuleringar påbörjas under september och
kommer användas i dialogprocess under hösten.

Långsiktigt hållbart serviceutbud
•

Ett första utkast till strategi är framtaget och bearbetas i olika forum under hösten.

Exploatering och bostadsförsörjning
•
•

•
•

Regionstyrelsen har tagit beslut om inrättande av ny struktur för exploatering i samverkan. Bemanning klar och försöksperiod inleds 1 september.
Beträffande process för fastighetsförsäljningar har regionstyrelsen godkänt
problemanalys och åtgärdsbehov som förvaltningen lagt fram. Arbetet sker under hösten i enlighet med fastställd utvecklingsplan.
Exploateringsplan och -budget beslutad av regionfullmäktige den 19 juni.
Arbetet med samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland har avrapporterats till
styrgrupp enligt plan. Återstår att besluta och implementera föreslagen lösning.

Jämställt tillväxtarbete och Hållbara Gotland
•

•

Genomförandet av projektet Jämställd Tillväxt pågår enligt plan och är delrapporterat
till Tillväxtverket. Kompetensutvecklingsinsatser för nyckelfunktioner är planerade och
genomförs under hösten.
Arbetet med genomförandet av tillväxtprogram och Hållbara Gotland pågår.
Rekrytering av projekthandläggarstöd klart.

Integration
•

Förslag till integrationsstrategi för Gotland är klar och behandlad i regionstyrelsen den
31 augusti.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Utvecklat kris- och katastrof beredskapsarbete med fokus på civilt försvar
•

En plan för utvecklad beredskapsförmåga är framtagen i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.

Hållbart ekologiskt samhälle
•

Nämndernas egna handlingsplaner för miljö, enligt miljöprogrammet, RS §308/2015
ger struktur för fortsatt arbete. Biogassamordningen har övergått från projektform till
uppdrag och linjeansvaret har förtydligats. Biogas är med som krav i pågående
upphandlingar. Ett antal interna och externa vattenrelaterade samarbetsprojekt pågår.
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4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Fokuserad regional utveckling
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

R egional utvecklingsstrategi
Framtagande av strategi för jämlik hälsa

X

Framtagande av en regional utvecklingsstrategi

X

Långsiktigt hållbart serviceutbud
Framtagande av strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud

X

Ex ploatering och bostadsförsörjning
Framtagande av exploateringsprocess

X

Framtagande av process för fastighetsförsäljning

X

Framtagande av exploateringsplan
Framtagande av riktlinjer bostadsförsörjning (samhällsperspektiv)
Samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland

X
X
X

Jäm ställt tillväx tarbete och hållbara Gotland
Genomföra projekt Jämställd Tillväxt

X

Genomföra tillväxtprogram och Hållbara Gotland

X

Integration
Framtagande av integrationsstrategi för Gotland

X

Stärkt krisberedskapsförm åga
Utveckla beredskapsförmåga i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap

X

Hållbart ekologiskt sam hälle
Genomförande av miljöprogrammet

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

4.3

X

Kvalitet

Inom målområdet kvalitet är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete har
strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning, Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar samt Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna syftar till att stärka verksamhetsutveckling för att
uppnå god kvalitet i skola, vård och omsorg samt tillgänglighet till Region Gotland.
Koncernstyrningen har utvecklats med den nya styrmodellen och där till kopplade uppföljningsmodeller. Arbete pågår för att i så hög grad som möjligt upprätthålla nivåerna i stödet
men ändå anpassa till rådande ekonomiska förutsättningar. Förutsättningarna för att utveckla digitaliseringsområdet har stärkts med att det strategiska nätverket utvecklats och etjänsteplattform etablerats.
Förvaltningen har funnits sedan årsskiftet och en rad aktiviteter har genomförts för att
stärka det inre arbetet.
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4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ”stärkt koncernstyrning och koncernsamordning” siktar mot samtliga
mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Styrmodell
•

Implementeringen av den nya styrmodellen i stort sett klar. Presentation finns på
webben och allt informationsmaterial är utvecklat. Ett antal chefsutbildningar och
nämndsinformationer är genomförda. Modellen för uppföljning utvecklas fortlöpande
under året i takt med att uppföljning genomförs för första gången enligt nytt styrkort.
Uppdatering av indikatorer till koncernstyrkortet pågår (de indikatorer som varit
problematiska). Utvärdering av verksamhetsplaneprocessen genomförd och arbete med
förbättring inför 2018 pågår. IT-strateginätverket är sammanslaget med kvalitetsnätverket för att förstärka kopplingen mellan kvalitet och digitalisering. Revidering och uppdatering av styrande dokument är påbörjat.

Informationsförsörjning/ärendeberedning
•

•

•
•

En övergripande processkartläggning klar beträffande ansvar och utvecklingsområden
inom informationsförsörjning. Avdelningsövergripande workshop för att identifiera
fortsatt utveckling genomförd.
Ärendeberedningsprocessen är kartlagd och arbete pågår för att förbättra ansvarsfördelningen. Förberedelse inför ny dataförordning - GDPR 2018 avslutad och levererad
enligt plan.
Docpoint ska införas i samtliga verksamheter i regionen. Arbetet pågår med lite lägre
takt, då systemförvaltaren lämnar för annan verksamhet.
Bristande resurser från verksamheterna gör det svårt att få igång projektet införande av
e-arkiv.

Digitalisering
•

Etablering av en gemensam e-tjänsteplattform är klar.

Service
•

Kundtjänstrådet analyserar den senaste servicemätningen. Arbetet med serviceriktlinjer
påbörjas under hösten av ny enhetschef.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar

Utvecklingsområdet ” Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar’’ siktar
mot samtliga mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Chefsstöd
•

•
•

Att identifiera det nära chefsstödet till chefer är ett arbete som bedrivs inom ramen för
koncernledningsgruppen. Genomgång av olika sätt att leverera stöd till chefer görs på
avdelningarna. Det krävs ett sammanhållande grepp för hela Region Gotland.
En handlingsplan med åtta punkter, för att kvalitetssäkra statistik och utdata i HRsystemet, har tagits fram och genomförs.
Projekt för att upphandla ett beslutsstödssystem påbörjat.
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•
•

Revideringar och nya sidor på intranätet pågår löpande.
Ett projekt pågår för att införa automatiserad anställningsprocess.

Digitalisering
•

•
•

Utveckling av interna e-tjänster pågår inom samtliga avdelningar. Automatiserad anställningsprocess, appar kring menyer, webbaserad utbildning, beslutsstöd, digitaliserad
nämndhantering, projektansökningar med flera.
Den papperslösa nämndhanteringen på god väg att uppnås. Överförmyndarnämnden
sist ut i november.
Utbyggnad av säker internettillgång utan inloggning i RGs lokaler sker enligt plan och
efter behov och budget.

Kommunikation
•
•

Ny responsiv hemsida är klar.
Utveckling av nytt intranät är påbörjat och i planeringsfas. Projektledare är utsedd och
förutsättningar för att upphandla konsultstöd är utrett.

Förändrade servicenivåer
•

Ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelning mellan regionstyrelseförvaltningen och
övriga förvaltningar pågår. Servicenivåer och utbud anpassas efter tilldelad budgetram.

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet’’ siktar mot samtliga
mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Intern kommunikation
•

•

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

•

Arbete pågår för utveckling och förbättring av RSFs egna interna intranätsidor. Ytterligare steg tagna kring information om styrning. APT-filmer tas fram månadsvis och nyhetsbrev skickas ut regelbundet.
Allt förberedande arbetet för implementering av docpoint är genomfört. Arbetet med
genomförande inlett på avdelningsnivå.
Framtagande av förvaltningsgemensam kommunikationsplan kommer att ske så snart
kommunikatör finns på plats.

Årsplanering
•

Ett arbete är påbörjat kring att ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen.
Modell för uppföljning av politiska uppdrag framtagen. Implementering pågår.
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4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Styrm odell
Implementera den nya styrmodellen

X

Utveckla de strategiska nätverken

X

Revidera och uppdatera styrande dokument

X

Inform ationsförsörjning/ ärendeberedning
Processkartlägga informationsförsörjning och identifierade ansvar och utvecklingsområden

X

Utveckla ärendeberedningsprocess

X

Förbereda inför ny dataförordning GDPR 2018

X

Införa docpoint i samtliga verksamheter i regionen
Påbörja införandet av e-arkiv

X
X

Digitalisering
Etablera gemensam e-tjänstplattform

X

Service
Revidera serviceriktlinjer för kundtjänst

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Intern kom munikation
Utveckla förvaltningens egen interna intranätssidor

X

Implementera docpoint

X

Ta fram en förvaltningsgemensam kommunikationsplan

X

Årsplanering

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen

X
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Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Chefsstöd
Ta fram förslag till beslutsstödsystem

X

Kvalitetssäkra statistik och utdata i HR-systemet

X

Identifiera det nära stödet till chefer

X

Utveckla information på intranätet

X

Införa automatiserad anställningsprocess

X

Digitalisering
Utveckla interna e-tjänster

X

Stärka systemförvaltning

X

Säkra internettillgång utan inloggning i alla regionens lokaler

X

Införa papperslös nämndshantering

X

K om munikation
Påbörja utveckling av ett nytt intranät

X

Utveckla ny responsiv hemsida

X

Förändrade servicenivåer
Beskriva utbud och servicenivåer

4.3.3

X

Servicemätning

I servicemätningen kan resultat utläsas för ledningskontoret vilket numera ingår i regionstyrelseförvaltningen. Resultatet ligger i paritet eller något högre än övriga förvaltningar.
Då regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll som stödfunktion till övriga förvaltningar
är det av avgörande betydelse att resultaten i servicemätningen är goda. Resultatet ger en
indikation om styrkor och svagheter i förvaltningen men visar också att några av de goda
värdena är på väg nedåt. Förvaltningen ser ett behov av att lägga förstärkt kraft på serviceområdet under resterande året och framåt.
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgänglighet (telefon) 75% & stigande
Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Svar på frågan (telefon) 50% & stigande
Information (telefon) 89% & sjunkande
Intresse & engagemang (telefon) 78% &
sjunkande
Bemötande (telefon) 89 % & sjunkande
Svarstider (e-post) 67% & sjunkande
Avsändare (e-post) 80% & stigande

Samtliga medarbetare har fått
information om hur man lägger
in kontaktuppgifter och uppmaning att göra.

Svarskvalitet (e-post) 80% & stigande

-
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4.4

Medarbetare

Inom målområdet medarbetare är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete
har strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
och Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna inom områdena syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling.
Samtliga prioriterade aktiviteter är påbörjade eller genomförda under perioden. Med detta
bedöms förvaltningens arbete positivt bidra till måluppfyllelsen inom området.
4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ” Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning’’ inom målområdet
medarbetare siktar framför allt mot att säkra kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.
Detta för att ge verksamheterna förutsättning att arbeta mot de uppsatta målen.
Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Kompetensförsörjning
•

•

•

En övergripande kompetensförsörjningsplan för Region Gotland är framtagen för
beslut i regionstyrelsen 31 augusti. Ett antal aktiviteter är uppstartade vad gäller
gemensamma projekt för HR inom kompetensförsörjning. I juni fick regionens samtliga chefer en inspirationsföreläsning samt möjlighet till fördjupning vad gäller att vara
en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med en handlingsplan för heltid åt alla är påbörjat.
Lönebildningsarbetet har förstärkts genom att samtliga förvaltningar identifierat
bristyrken och brister i jämställdhet.. Ett förberedande arbete med att identifiera
kostnader och budget för vidareutbildningar inom RG har påbörjats.
Arbete med att följa och analysera orsaker till det höga sjuktalet pågår och även planering för att identifiera och genomföra aktiviteter som kan sänka Region Gotlands sjuktal.

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna verksamheten’’ inom målområdet medarbetare
siktar framför allt mot att säkra kompetensförsörjning och sätta strukturer inom förvaltningen. Detta för att ge avdelningarna förutsättning att arbeta mot de uppsatta målen.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjort inom respektive aktivitetsområde följer:
Kompetensförsörjning
•
•
•

Bristyrken är identifierade och riktade satsningar genomförda i årets löneöversyn.
Workshop genomförd för att ta fram aktiviteter utifrån strategierna i regionens övergripande kompetensförsörjningsplan.
Som en del i tidigare utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är utbildningar i
samverkansmodellen genomförda.

Ledningsstruktur
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•

•

Som ett led i att utveckla förvaltningens ledningsgrupp har träff genomförts för att
utvärdera första halvåret. Gemensamt syfte är framtaget. Även träff med Uppsala universitets administrativa ledning är genomförd.
Ett arbete pågår för att tydliggöra roller och ansvar mellan regiondirektör och
förvaltningschef.

Samverkansstruktur
•
•

Ny ordning etablerad där den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen tar in avdelningar som inte har egen samverkansgrupp.
En workshop kring samverkanskultur genomfördes i juni månad som ett samarbete
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Resulterade i spelregler och övergripande målbild för samverkan.

4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K om petensförsörjning
Förstärka arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraften och möta rekryteringsutmaningarna

X

Utveckla lönebildning för konkurrenskraftiga löner

X

Förbättra arbetsmiljö för sänkta sjuktal

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K om petensförsörjning
Genomföra åtgärder enligt utvärdering SAM

X

Arbeta med lönebildning för att stärka konkurrenskraftiga löner

X

Genomföra åtgärder enligt kompetensförsörjningsplan

X

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Ledningsstruktur
Genomföra insatser för att utveckla förvaltningens ledningsgrupp

X

Tydliggöra roller/ ansvar mellan regiondirektör/ förvaltningschef RSF

X

Sam verkansstruktur
Etablera samverkansgrupper på samtliga avdelningar

X

Genomföra workshop med samtliga samverkansgrupper

X

4.4.3

Sjuktal

Sjuktalet för perioden januari-juli uppgår till 5,2, vilket är en ökning med 1,1 % -enheter
jämfört med samma period 2016. En del av ökningen förklaras med att fler medarbetare än
i normalfallet drabbats av influensa och maginfluensa under januari och februari månad.
Jämfört med föregående år har sjuktalet ökat med cirka 3 procentenheter vid måltid och
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cirka 1 procentenhet vid försörjning. Detta beror bland annat på ovan nämnda influensor
men också på ökat antal långtidssjukskrivna bland annat på grund av psykisk ohälsa och
planerade operationer. Förvaltningen uppmärksammar att sjuktalet inom medborgarservice
legat högt under flera år. Här kan sjuktalen hänföras till ett fåtal personer. Åtgärder som
vidtagits under våren är riskbedömning, föreläsningar om ”konflikthantering” och
”stress/sömn” samt att samtal via företagshälsovården initierats. Under hösten planeras avdelningsmöte med tema arbetsmiljö och spelregler.
Jämfört med sjuktalet för perioden för delår 1 (januari-februari) tidigare i år har sjuktalet
sjunkit från 6,4 till 5,2.
I tabellen nedan redovisas förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt.
Sjuktal
Ekonomi

HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning,
stab, kansli

Totalt RSF
april 2017

Totalt
SF/LK
april 2016*

Sjuktal jan-april

4,0

3,5

5,9

1,6

2,8

6,5

6,4

5,5

5,2

4,1

*) Serviceförvaltningen och ledningskontoret slogs ihop till en förvaltningen fr o m 20170101
4.4.4

Antal anställda

Det totala antalet månadsanställda har minskat med 26 jämfört med samma period 2016. I
juli 2017 hade förvaltningen 570 månadsanställda medarbetare, av dessa var 537
tillsvidareanställda och 33 tidsbegränsat anställda. Jämfört med juli föregående år noteras
att antalet tillsvidareanställda har minskat med 10 och antalet tidsbegränsat anställda
minskat med 16.
Antalet månadsanställda årsarbetare har minskat med 24 jämfört med samma period 2016.
Minskningen av antalet årsarbetare är något lägre än minskningen av antalet
månadsanställda, vilket tyder på att ett antal medarbetare erhållit högre sysselsättningsgrad.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Minskningen av det totala antalet anställda beror sannolikt på att dåvarande förvaltningar
var restriktiva vid återbesättning av vakanta tjänster med anledning av 2016 års
anställningsstopp samt att stor restriktivitet vid återbesättning av tjänster fortsatt under
2017.
Jämfört med januari-juli 2017 har den faktiskt arbetade tiden minskat motsvarande 21
årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden under perioden för månadsanställda minskade med
26 årsarbetare, samtidigt ses en ökning av timanställda med motsvarande 5 årsarbetare.
Den sammanlagda övertiden respektive mertiden har minskat med drygt 0,5 årsarbetare
under januari-juli jämfört samma period 2016.
Personalkostnaderna har minskat med 2,7 mnkr jämfört med föregående års motsvarande
period. Efter justering för 2016 års lönerevision motsvarar kostnadssänkningen ca 20
årsarbetare. Kostnaderna för övertid ligger 0,4 mnkr lägre än föregående år.
Sjuklönekostnaden ligger i paritet med föregående års period. Sammantaget kan konstateras
att personalkostnadsanalysen överensstämmer med redovisad personalstatistik.
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Personalstatisktik
HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning,
stab, kansli

Totalt RSF
Juli 2017

Totalt
SF/LK
juli 2016*

Årsarbetare, månadsanställda
-varav tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat anställda
Faktiskt arbetad tid jan-juli

Ekonomi

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

54
52
2

53
52
1

42
38
4

26
24
2

69
68
1

123
117
6

190
174
16

13
12
-

570
537
33

596
547
49

-

-

-

-

-

-

-

-

541
505
37
496 865

565
510
55
521 084

177 551

180 296

Personalkostnader jan-aug

*) Serviceförvaltningen och ledningskontoret slogs ihop till en förvaltningen fr o m 20170101

4.5

Ekonomi

Inom målområdet ekonomi är målet att Regionens tillgångar ska vårdas tillämpligt. Förvaltningens samlade arbete har strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och
koncernsamordning och Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna inom
områden syftar till att bidra till god ekonomisk hushållning.
De aktiviteter som bedömts prioriterade inom förvaltningen är påbörjade förutom den att
säkerställa nyckeltal för uppföljning för förvaltningens alla egna verksamheter.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ” Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning’’ inom målområdet
ekonomi siktar framför allt mot att säkra hur regionen hanterar tillgången fastigheter samt
utveckla investeringsprocessen vilka ska bidra till målet vårda våra tillgångar.
Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Lokalförsörjning
•

Framtagande av en regional lokalförsörjningsplan har påbörjats.

Investering
•

Projekt för att utveckla investeringsprocessen pågår.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna verksamheten’’ inom målområdet ekonomi siktar
indirekt mot målen kring budget och årets resultat. Vad som gjorts inom området följer:
Kostnadssänkningar inför 2018
•
•
•

Dialoger är genomförda inom avdelningar med mest kritiskt läge framåt. Servicenivåer,
bemanning och organisation ses över och justeras i relation till budget..
Risk- och konsekvensanalys görs kopplat till varje detaljerat förslag som tas fram.
Nyckeltal för uppföljning finns inte inom samtliga områden och behöver tas fram
under året för att göra det möjligt att följa förvaltningens utveckling över tid.
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4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Lokalförsörjning
Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

X

Investering
Utveckla investeringsprocessen

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K ostnadssänkningar inför 2018
Ta fram aktiviteter för att nå besparingskraven 2018

X

Genomföra risk- och konsekvensanalys utifrån besparingskraven

X

Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning

4.5.3

X

Ekonomisk uppföljning och prognos

Periodens resultat

Periodens justerade resultat uppgår till 14,8 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är
pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader.
Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019. Under perioden har beslut fattats om att nyttja eget kapital för eventuell förlusttäckning av Island Games. Budgeten har i och med detta förstärkts med 3,6 mnkr.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-255 906 -264 435
182 000 177 518
222 632 220 943
148 726 134 026
9 934
717
81

Avvikelse
+8 529
+4 482
+1 689
+14 700

9 834
717
81

100
0
0

-160 464 -160 464
-1 006 -15 806

0
+14 800

Kostnads- och intäktsutveckling

Personalkostnaderna i förhållande till budget för perioden ger ett överskott på 4,5 mnkr,
vilket i huvudsak beror på vakanser och omställningsarbete. I jämförelse med samma
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period föregående år ses en kostnadsminskning om 2,7 mnkr. En analys av
personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i avsnitt 4.4.4.
Under 2016 var ledningskontoret ansvarig för stora koncerngemensamma tjänsteköp av
serviceförvaltningen. När regionstyrelseförvaltningen bildades förändrades
finansieringsmodellen och tjänsteköpen övergick till anslagsbudgetering vilket innebär en
markant sänkning av omslutningen av övriga kostnader. Periodens kostnad påverkas också
av när större externa bidrag betalas ut.
Utbildnings- och resekostnaderna är högre i år. Under perioden har 2,7 mnkr används till
detta jämfört med 1,8 mnkr under 2016. Delar av kostnaderna ca 0,3 mnkr avser
kompetensutveckling ur anslaget för kompetensutveckling kommunal. Övrig ökning
förklaras av insatser för kompetensväxling främst inom IT. Utfallet ligger i nivå med
budget.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 2,7 mnkr jämfört med 5,6 mnkr
föregående år. Kostnadsminskningen hänförs i huvudsak till IT-konsulter och att regionövergripande utredningsuppdrag i år genomförts med timanställda i stället för externa konsulter. Jämfört med budget redovisas för perioden ett överskott med 1,7 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 21,2 mnkr att jämföras
med 21,7 mnkr föregående år. Vilket är i nivå med justerad budget.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 1,7 mnkr till följ av
sänkt internränta, från 27,5 mnkr till 25,8 mnkr. I jämförelse med budget redovisas ett
överskott på 1,3 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation
av kök.
Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger i stort sett på samma nivå som
föregående år, 10,4 mnkr. Avskrivningarna har dock ökat med ca 0,3 mnkr medan
internräntan sjunkit med 0,6 mnkr till följd av den sänkta räntenivån. I förhållande till
budget redovisas en mindre avvikelse för resultatenheter.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Stora delar av förvaltningens verksamhet har från och med 2017 övergått från
resultatenheter till anslagsenheter vilket innebär att intäktsvolymen minskat markant. I stort
följer intäkterna budgeterad volym förutom inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en ökning. Bruttoavvikelserna mellan budget och
utfall/prognos förklaras även av att vissa större projekt med extern finansiering inte
budgeterats.
Helårsprognos

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 16,8 mnkr mot budget. Vilket
är 8,8 mnkr bättre än föregående prognos.
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Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr
Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-255 906 -264 435
182 000 177 518
222 632 220 943
148 726 134 026

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader

9 934
717
81

Tillskott av skattemedel
Resultat

Avvikelse

+8 529 -384 910
+4 482 279 023
+1 689 334 502
+14 700 228 615

Helår 2017
Prognos avvikelse
-395 910
274 723
333 202
212 015

+11 000
+4 300
+1 300
+16 600

14 625
970
74

14 425
970
74

200
0
0

0 -240 684
+14 800 +3 600

-240 684
-13 200

0
+16 800

9 834
717
81

-160 464 -160 464
-1 006 -15 806

Budget

100
0
0

Samtliga avdelningar redovisar överskott vilket framgår enligt nedan.
Avdelning
(mnkr)
Regiongemensamt
Förvaltningsgemensamt

Budget 2017

Årsprognos
delår 2

Årsprognos
maj

Besparingskrav 2018

Besparingskrav 2019

46,7
7,7

+1,6
+1,8

+0,5
+0,4

Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Totalt RSF

57,6
51,1
0
0
42,7
23,0
15,5
244,3

+4,3
+1,5
+3,5
+0,9
+1,2
+0,6
+1,4
+16,8

+3,8
+0,8
+2,0
-0,3
+0,8
+0,3
-0,3
+8,0

-3,5
Ingår i regiongem.
-4,0
-1,0
-1,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,5
-17,0

-1,0
Ingår i regiongem.
-2,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-9,0

Regiongemensamt (+1,6 mnkr)

I näringslivsanslaget finns för närvarande närmare 2,0 mnkr som ännu inte destinerats till
någon satsning. Prognosen baseras på att 1,0 av dessa inte kommer åtgå under året. Utöver
detta beräknas bidrag till politiska ungdomsförbund inte utnyttjas fullt ut.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Förvaltningsledning/stab/kansli (+1,8 mnkr)

Förvaltningsledningen har i prognosen räknat med att hälften (1,0 mnkr av 2,0 mnkr) av de
centrala medel som avsatts för avveckling/utveckling kommer att åtgå. Resterande överskott beror i huvudsak på personalrelaterade orsaker samt en tillfällig vakans som kommunikatör.
Kvalitet & digitalisering (+4,3 mnkr)

Avdelningen ligger nu på ett prognostiserat överskott på 4,3 mnkr som i huvudsak utgörs
av lägre personalkostnader jämfört med budget. Detta beror på förseningar i rekryteringsarbetet och vakanser.
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HR (+1,5 mnkr)

Avdelningen har ett beräknat överskott på 1,5 mnkr. Det beror på lägre kostnad än budgeterat för facklig tid samt vakanser inom HR-enheten. Det har varit en hög personalomsättning och kommer vara så även framöver på grund av föräldraledigheter samt nedsättningar
i tid för att balansera arbetsliv med privatliv.
Måltid (+3,5 mnkr)

Prognostiserat överskott uppgår till 3,5 mnkr varav 2,4 mnkr är av tillfällig karaktär. Detta
beroende på förseningar i byggnationer 1,9 mnkr och personalrelaterade orsaker 0,5 mnkr.
Resterande överskott är en förberedelse inför kommande besparingar och rör bemanningsplanering, översyn av flöden och processer i köken samt utveckling av processer för livsmedelsanskaffning och menyplanering.
Försörjning (+0,9 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat plusresultat. Överskott finns i huvudsak inom verksamhetsområdena fordon, städ, hjälpmedel och varuförsörjning. Prognosen
för genomgångsboenden (utrusta boenden för nyanlända) visar på minus då ersättning från
Migrationsverket är mycket osäker. Även portokostnaderna visar ett minusresultat. Försäljningen av våra leasingfordon visar ett överskott men osäkerhet finns i hur mycket.
Ekonomi (+1,2 mnkr)

Prognosen något högre än i maj. Avvikelsen i delåret är hög, men det beror på lägre kostnader under våren, bland annat inte fullbemannat. Under hösten är avdelningen bemannad
på alla tjänster. Vissa konsulttjänster kommer att behövas för ekonomisystem och redovisningsfrågor.
Kommunikation (+0,6 mnkr)

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott på 0,6 mnkr. Avdelningens överskott
grundar sig i huvudsak på en tillfälligt vakant enhetschefstjänst och indragen annonsering i
Eniro. Samtidigt befaras kostnaderna för Almedalsprojektet bli något högre än beräknat.
Regional utveckling (+1,4 mnkr)

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Avdelningen har under året fått ett flertal tillkommande uppdrag, varav vissa har kunnat
hanteras vi extern finansiering med ordinarie personal. Vidare så har ett par vakanser och
en pensionsavgång bidragit till en ofrivillig besparing i verksamheten. I övrigt har verksamheten haft stor återhållsamhet till följd av de ekonomiska besparingsbetingen.
4.5.4

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 53,2 mnkr, inkl kompletteringsbudget och tilläggsanslag. Närmare 23,0 mnkr av beviljat utrymme beräknas åtgå under året. I prognosen
ingår även de investeringsanslag (exploateringsbudget, ombyggnadsprojekt) som är tänkta
att överföras till tekniska nämnden.
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Investeringsprognos

Investeringstyp
(tkr)
Pott
IT-investeringar
Ombygg kök
Exploatering
Totalt RSF

Budget
2 100
24 818
4 400
21 900
53 218

Utfall tom
aug
329
5 958
0
0
6 287

Prognos utbetalning 2017
1 500
17 768
1 400
2 250
22 918

Avvikelse
2017
+600
+7 050
+3 000
+19 650
+30 300

Prognos utbetalning 2018
0
+7 050
3 000
19 650
29 700

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan. Projektet avseende
e-tjänster kommer sträcka sig över årsskiftet. Vad gäller exploateringsbudgeten är det för närvarande i huvudsak projektet Skenet och Ljuset (8 mnkr) som i sin helhet beräknas ske under
2018. Projekten avseende ombyggnation av kök beräknas påbörjas under hösten.

5 Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Under perioden har överförmyndarnämnden fattat beslut om att nyttja eget kapital med 0,3 mnkr för en tillfällig personalförstärkning.
Den samlade budgetavvikelsen för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,6 mnkr.
Överskottet hänförs till regionstyrelsen +0,9 mnkr. Överförmyndarnämnden befarar ett
mindre underskott på -0,3 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, valnämnd och
patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-1 333
-3 232
9 095
11 050
7 303
6 705
15 065
14 523

Tillskott av skattemedel
Resultat

-15 637
-572

-15 637
-1 114

Helår 2017
Prognos avvikelse

Avvikelse

Budget

+1 899
-1 955
+598
+542

-2 000
14 394
11 405
23 799

-4 010
16 818
10 421
23 229

+2 010
-2 424
+984
+570

0
+542

-23 454
+345

-23 454
-225

0
+570
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

x

x

x

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

x

x

x

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

x

x

x

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

x

x

x

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

x

x

x

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

x

x

x

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

x

x

x

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

x

x

x

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

x

x

x

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

x

x

x

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

x

x

x

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

x

x

x

☐

13. Ökad folkmängd

x

x

x

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

x

x

x

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

x

x

x

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

x

x

x

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

x

x

x

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

x

x

x

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

x

x

x

☐

20. God kvalitet i skolan

x

x

x

☐

21. God kvalitet i vården

x

x

x

☐

22. God kvalitet i omsorgen

x

x

x

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

x

x

x

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

x

x

x

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

x

x

x

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

x

x

x

☐

Ekonomi

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

x

x

x

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

Hittills under året har undersökningar genomförts inom IT-området. Resultatet framgår i
bifogad tabell.
Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Vi ökar kundnöjdheten för
alla tre tjänster: Digital arbetsplats, Telefoni och serverdrift för system. Ökar totalt till 72 (2017) från 69
(2016).

HSF saknar det nära IT-stöd HSF: Vi har regelbunden
som togs bort hösten 2016. uppföljning med HSF för att
gå igenom det som upplevs
ha tappats i supportkvalitet
UAF saknar tydlighet i vart
sedan det nära IT-stödet
man vänder sig i olika supförsvann hösten 2016.
portärenden.

IT-tjänster
Maj-17 NKI – Gick ut till ett
slumpmässigt urval av anställda som lagt minst ett
ärende till Kvalitet och digitalisering, under de senaste
6 mån.

UAF: vi har planerat för tätare möten med IKT-utvecklarna samt förslag på att förtydliga i kontaktcentersystemet så att man kopplas rätt
direkt.
Aug-17 Enkät om Tips och
guider – Handlade om användningen av vår självserviceportal för IT, telefoni
och gemensamma verksamhetssystem. Den gick ut till
alla anställda i Region Gotland.

De som använder portalen
tycker att den är bra med
enkel sökfunktion, guider i
både text, bilder och möjlighet till video.

74 procent av de som svarade visste inte om att den
fanns.

Enkätundersökning via länk i Bra service och bemötande.
mail. NKI mätning som före- HSF mest nöjda av alla kungående år för kunderna
der därefter UAF.
UAF, SOF & HSF. Tillfrågade
är enhetschefer, avdelningschefer och rektorer.

Mindre bra service och bemötande.

Vi har ett planerat dialogmöte den 29 sep för att få
input från anställda i regionen hur vi ska kunna göra
portalen mer tilltalande och
tillgänglig för alla.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Måltidstjänster

Löpande ”undersökningar” i
kunddialoger på olika nivåer
och med olika kunder

Dialog har förts på EC-möte
kring hur vi kan fortsätta arbeta med service och bemötande. Under hösten komSvagheten är att kvaliteten
på service ej uppfattas som mer frågan lyftas på APT
lika bra på alla ställen, ingen ”vad är service” ”exempel
från varandra” osv och till
jämn upplevd kvalitet.
våren planeras utbildning
SOF minst nöjda av alla kun- som är av mer praktisk karaktär än tidigare.
der där två personer genomgående har satt en 2a på
Lyfter NKI-resultat med alla
alla frågor.
kunder under hösten, på
olika nivåer, för dialog och
planering av åtgärder.

Flexibla, bra bemötande, po- Omständiga/noggranna, vill
sitiv utveckling på målarbeta mer nära/samarbeta
tidskvaliteten.
och se hela processer – utvecklingsområden ur kundens(en kund) perspektiv
inte ur vårat perspektiv.

Fortsatt dialog på olika nivåer och närmre kontakt för
ökad förståelse och kunskap
och förbättrade relationer.
Fortsatt dialog kring forum
och samtalspartner SOF och
HSF för strategifrågor
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1 Sammanfattning
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i sina
verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som syftar till
att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även identifierat de mål
som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. I
nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd aktiviteter och fokuserat
utvecklingsarbete i syfte att nå målen. I den här rapporten analyseras samtliga mål. Analysen av målen görs genom att analysera senaste resultaten på indikatorerna men även väga
in det arbete som görs inom regionen för att nå målen.
God kvalitet i vården är ett mål som flera nämnder arbetar för att uppnå. Kvaliteten på
hälso- och sjukvården på Gotland håller högsta klass i Sverige. Region Gotland hamnar på
tredje plats av landets totalt 21 landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt
Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat.
Digitalisering av olika tjänster är viktigt och kommer att bli allt viktigare framöver både ur
ett tillgänglighets- och ett medborgarperspektiv. Vikten av digitalisering lyfts av flera nämnder. Den nya e-portal som lanserats i april lägger grunden för kommande utvecklingsarbete.
Nya e-tjänster har under året lanserats inom framförallt samhällsbyggnadsområdet och användandet ökar månad för månad.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 mnkr. Resultatet vid delårsbokslutet
2016 uppgick till 95 mnkr. Resultatet har alltså förbättrats rejält. Det positiva resultatet för
perioden beror främst på att verksamhetens intäkter och att skatteintäkter och generella
statsbidrag ökat. Samtidigt har kostnadsökningen kunnat hållas tillbaka. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att de besparingskrav som beslutats för perioden 20172019 nu börjar slå igenom. Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 170 mnkr. Återstående del av underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
Prognosen för 2017 ligger på 69 mnkr för regionen totalt. Detta är en förbättring sedan delårsrapport 1. Nämnderna redovisar ett samlat underskott på -26 mnkr. De nämnder som
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40
mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) samt byggnadsnämnden (-1 mnkr).
Investeringsutgifterna uppgår till 254 mnkr och exploateringsutgifterna uppgår till 9 mnkr.
Det är en hög nivå men lägre än föregående år, då utgifterna var 352 mnkr. Många stora investeringsprojekt är inne i sitt slutskede och utgifterna minskar i takt med färdigställande.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Sjuktalet uppgår till 5,9 vilket är en ökning med 0,1 jämfört samma tidpunkt föregående år.
Framförallt är det sjukfrånvaron bland män som ökar. Trots ökningen finns flera positiva
tendenser. På de förvaltningar och enheter som haft högst sjuktal ses en avmattning och till
och med minskning. Flera olika insatser pågår för att sänka sjuktalet. Antal anställda uppgår
till 6 538 vilket är 79 färre än föregående år.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

Asylmottagande

Från och med halvårsskiftet 2017 har ansvaret för bosättning för nyanlända förts över till
regionstyrelsen. Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen har fått uppdraget att ordna bostäder till nyanlända. Huvuddelen av behovet av lägenheter tillgodoses av
AB Gotlandshem och en liten del löses genom ombyggnation/anpassning av egna lokaler
till bostäder.
I slutet av augusti startade en central mottagningsfunktion för nyanlända inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten
och kvaliteten på mottagandet och ge stöd i arbetet med att kartlägga barns och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv.
Ersättning och regler kring ensamkommande flyktingbarn ändrades under 2017 vilket resulterat i omställning av verksamheten med ny organisation, lokalförändringar och minskning av personal. Det är stor osäkerhet kring hur många ungdomar som kommer framöver,
vilket ställer krav på stor flexibilitet.
Organisationsförändringar

Regionfullmäktige har beslutat att avveckla kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och
fritidsnämnden vilket bland annat får organisatoriska konsekvenser. Från och med 201801-01 svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för Region Gotlands ungdomsverksamhet och handläggning av bidrag till studieförbund. Regionstyrelsen kommer att
svara för Region Gotlands kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, fritidsverksamhet, handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen. Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.
Regionfullmäktige har också beslutat att ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland
AB senast den 31 december 2017 övergår till regionstyrelsen och dess förvaltning, regionstyrelseförvaltningen.
Vattenförsörjning

Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen
har varit bättre än många andra områden i Mellansverige. För att hantera vattenbristen har
bevattningsförbud införts över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet. Kampanjen ”Spara Vatten” har förutom annonser, skyltar m.m. även utökats
med en skolkampanj. Kampanjen anses ha gett mycket gott resultat.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

En stor insats genomfördes inför sommaren med att söka vattenläckor och åtgärda kända
problem. Arbetet har visat sig ge resultat med väldigt få läckor i sommar.
Projektering av vad som kommer att bli Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn
är påbörjat. Projektet är upphandlad som ett partneringprojekt.
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NatWest Island Games

Under 2017 var Gotland värd för NatWest Island Games – ett slags olympiska spel för öar
runt om i världen. Förberedelserna har varit många och Region Gotland har varit en viktig
kugge i både planeringen och genomförandet. En positiv bieffekt är att det skett en arenautveckling med NatWest Island Games som hävstång, t.ex. en ny pistolbana och nya friidrottsbanor på Gutavallen.
Samhällsskydd

Terrorattentatet i Stockholm den 7 april innebar utökat säkerhetsarbete runt Natwest Island Games samt Almedalsveckan. Utrustning för att säkra Visby både avseende fordonsfördröjande men även fordonshindrande åtgärder genomfördes tillsammans med andra
myndigheter.
Under 2017 besiktas samtliga skyddsrum på Gotland. För Region Gotland är det 67 st.
Samtliga regionens skyddsrum har fått anmärkningar av varierande omfattning som skall
åtgärdas.
Den omfattande branden på Cementa i maj drog mycket resurser under 3 dygn. Insatsen
gick mycket bra och känsliga anläggningar i närområdet kunde skyddas.
E-tjänster

Den nya e-portalen har lanserats från och med april 2017. Lanseringen har gått bra, till exempel har e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april och användandet
ökar månad för månad. Ungefär 25 procent av bygglovsansökningarna och 60 procent av
förhandsbeskeden kommer nu in via e-tjänsten.
Sävehuset

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset, som huserar Wisbygymnasiet och Kulturskolan
Gotland. Huset omfattar aula för 500 sittande personer, reception och 40 lektionssalar.
Flera av gymnasiets utbildningar som varit utlokaliserade till evakueringslokaler runt om i
Visby under två år har nu kunnat återvända till Solrosenområdet. Sävehuset har efter färdigställandet preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnads klassningsnivå Guld.
Nytt regelverk för folkhögskolan

Villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till folkhögskolor ändrades den 1 juli
2017. Frågan om vilka effekter det nya statsbidraget får för Gotlands folkhögskola har utretts. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att utarbeta ett förslag på
nya stadgar för Gotlands folkhögskola, anpassade efter de nya kraven och anvisningarna
från Folkbildningsrådet.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Hyrpersonal

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom den nationella strategin för ”Oberoende av inhyrd personal” och en projekt- och handlingsplan är upprättad.
Bemanningsläget inom sjukvården är fortsatt ansträngt på flera enheter och för flera yrkeskategorier. Behovet av hyrpersonal har varit fortsatt stort under perioden. Flera verksamheter signalerar att det inför hösten ser betydligt ljusare ut. Den nationella bedömningen är
att brytpunkten kommer under första kvartalet 2018.
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Rekrytering

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland behöver de närmaste åren bland annat rekrytera fler lärare. Under våren
kunde intresserade söka till tre nya lärarprogram på Uppsala Universitet Campus Gotland
med start hösten 2017. Det handlar om utbildningar till förskollärare, lärare med inriktning
mot förskola och grundskolans årskurs 1-3 eller till lärare med inriktning mot årskurs 4-6.
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Förväntad utveckling

Vattenförsörjning

Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en framtidsfråga för Gotland. Den vattenbrist som uppstått de senaste somrarna kommer sannolikt att återkomma.
Behovet av att kunna leverera dricksvatten under hela året är en fortsatt utmaning. Arbetet
med förnyelseplanen för vatten- och avloppsledningsnäten har påbörjats samt att ta fram
en ny VA-strategi och VA-plan.
För att klara av uppdraget behöver ny teknik användas och arbetet med att projektera ett
nytt bräckvattenverk för att säkra vattenförsörjningen på södra Gotland är i gång. Även
ledningsnätet söder byggs ut.
Rekryteringsutmaningar

Redan idag är kompetensförsörjningen inom flera områden en stor utmaning, på Gotland
liksom nationellt. Inom hälso- och sjukvården innebär den demografiska utvecklingen
kombinerat med snabb medicinsk utveckling att det finns goda grunder för att anta att bemanning kommer att vara en stor utmaning även fortsättningsvis. Behovet av specialistkompetenser inom olika yrkesgrupper ökar sannolikt. Det i kombination med bristen på
medarbetare att rekrytera gör att arbetsformerna måste fortsätta utvecklas och kompetensen användas på det mesta optimala sättet. En av de viktigaste frågorna i kompetensförsörjningen är att behålla, utveckla och motivera befintliga medarbetare.
Skolledarna inom grundskolan upplever att det fortsätter vara svårt att rekrytera behöriga
lärare med legitimation. Skollagens krav på legitimation för att få en tillsvidareanställning
gör att kontinuiteten på skolenheterna kan bli lidande. Det är dock svårt att rekrytera vissa
lärarkategorier. Även gymnasieskolan ser stora kommande behov att rekrytera behörig personal. Det råder också brist på studie- och yrkesvägledare. Det aktiva arbetet med att vara
en attraktiv arbetsgivare måste fortsätta.
Socialförvaltningen arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och strävar
efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten inom bland
annat socionomyrkena. Läget har blivit värre än tidigare, vilket kräver andra angreppssätt
för att hitta hållbara lösningar.
Vid nyrekrytering från fastlandet finns en utmaning att hjälpa blivande medarbetare att
hitta bostäder. Inom detta område pågår ett regiongemensamt arbete.
Integration

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland behöver även under kommande år arbeta intensivt med åtagandet att ta
emot den anvisade årsfördelningen av nyanlända gotlänningar. Länstalet år 2018 är satt till
125 personer – vilket är det antal som kommer att anvisas till Gotland.
I och med uppstart av den centrala mottagningen av nyanlända är arbetet inriktat mot att
öka både kvalitet och resurs vid inskrivning av personer med annat modersmål än svenska
till samtliga skolformer. Fokus i samtliga samarbeten, såväl interna som externa, är att göra
etableringstiden mer effektiv så att den leder till såväl självständighet som egenförsörjning.
Ett stöd för arbetet förväntas komma genom överenskommelse med Arbetsförmedlingen
enlig DUA- Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

8 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

Kultur- och fritidsverksamheten har betydelse för integrationsarbetet i det långa perspektivet för att skapa hållbarhet. Mötesplatser mellan etablerade och nya gotlänningar måste
skapas, och där kommer bland annat ungdomsgårdarna, biblioteken, baden och föreningsoch kulturlivet spela stor roll.
Digital nattillsyn

Under året införs digital nattillsyn för brukare som bor i eget boende. Digital nattillsyn är
ett första steg i satsningen på välfärdsteknik och innebär att personer som endast är i behov
av tillsyn kommer att få det via trygghetskamera istället för via hembesök. Förhoppningen
är att införandet ska leda till ökad livskvalitet, integritet och flexibilitet.
E-hälsa

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. Utveckling av e-tjänstsystem är både kostsamt och tekniskt komplicerat.
Samverkan mellan kommuner, landsting och regioner är nödvändig. Digitalisering och införande av e-tjänster medför system som måste hanteras över tid med systemförvaltning.
Invånarnas ärenden måste även fortsättningsvis hanteras av personal, men de nya arbetssätten innebär effektivisering och bidrar till ökad patientsäkerhet
Gymnasieskola

Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag som innebär att yrkesprogrammen utökas
från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Detta är nu ute
på remiss och om förslaget blir verklighet innebär det vissa verksamhetsanpassningar. Den
föreslagna ökningen skulle innebära att eleverna har möjlighet att läsa kurser som ger
grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort
yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Kommunal vuxenutbildning

Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket
och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. Därför ska 10 000
nya platser i yrkesvux skapas i hela landet. Tio miljoner ska även läggas på ett regionalt yrkesvux på Gotland. Dessutom ska 40 miljoner kronor under fem år gå till Campus Gotland
för forskning och utbildning i samverkan med näringsliv och myndigheter. Regeringen föreslår även en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler
och stöd för lärande nära hemorten.
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Primärvårdens betydelse

Flera nationella utredningar slår fast att en strukturförändring är nödvändig inom den
svenska hälso- och sjukvården bland annat ”Träning ger färdighet – Koncentrera vården
för patientens bästa”1 och ”Effektiv vård – En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården”2. Som svar på den senare har regeringen tillsatt
en särskild utredare som utifrån de framtagna förslagen ska stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig
och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. I juni 2017 kom utredningens första delbetänkande ”God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild”3. Utredningen menar att vi inte kan organisera vård och omsorg på samma sätt som idag om vi
ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Utredarens förslag till målbild är en hälsooch sjukvård med primärvården som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt utgående från patientens behov.
Inriktningen på arbetet ska utgå från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering, bör ersättas av nya principer som betonar närheten till patienten. Utredaren föreslår tre nya principer:
Att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, om det inte är motiverat att
koncentrera den geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Med nära avses dels
geografiskt dels genom olika tekniska lösningar.
• Att vården i första hand ska ges som öppen vård.
• Att den slutna vården kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.
•

Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
För att åstadkomma en förändring i riktning mot målbilden föreslår utredaren även ett antal författningsmässiga förändringar i både patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt
en förstärkt och förändrad vårdgaranti. Förändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har formulerat ett gemensamt remissvar
där man särskilt betonar vissa frågor, bland annat behovet av stöd under omställningsperioden.
Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

En statligt tillsatt utredning med uppdrag att ge förslag på hur en ökad följsamhet kring
nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvård kan uppnås har genomförts. Syftet är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och
jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män 4. Utredningen lämnar förslag på
framtagande av kunskapsunderlag, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling ska ske i samverkan mellan staten och huvudmännen. Professionen och patientföreträdare ska ges stort utrymme att delta. Utredningen är i skrivande stund på remiss
till landsting och kommuner.

1
2
3
4

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa ,SOU 2015:98
Effektiv vård – En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, SOU 2016:2
God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53
Kunskapsstödsutredningen, SOU 2017:48
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Utredningen lämnar bland annat förslag på skifte av ansvar för framtagande av kunskapsunderlag från myndigheter till sjukvårdsregioner. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare
ställts sig bakom Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendation att samtliga
landsting och regioner ska delta och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Sveriges kommuner landstings förbundsstyrelse har nu tagit beslut att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Förslag
till beslut lämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2017. Förslaget innebär
en samverkan inom sjukvårdsregionen Stockholm – Gotland. Diskussioner har påbörjats
med Stockholms läns landsting kring gemensam utveckling av samverkansstrukturer i enlighet med förslag.
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4 Måluppfyllelse
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2016-2019. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör verksamheterna på olika
sätt. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål som är tillämpliga och vilka som prioriteras under året. Utifrån målen fastställs också vilka prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som ska genomföras. Syftet med verksamhetsplanerna är
att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras de mål regionfullmäktige beslutat om.
I den här rapporten rapporteras måluppfyllelse för samtliga regionfullmäktiges mål. De utvecklingsområden och aktiviteter som nämnderna prioriterat kommenteras också där det är
lämpligt. Analysen av måluppfyllelsen görs annars i huvudsak genom att följa resultaten på
de indikatorer som hör till respektive mål samt i övrigt väga in det som har betydelse för
målet.
Mer information om Region Gotlands styrmodell samt nämndernas verksamhetsplaner
finns på www.gotland.se/styrkort.
Det här är första rapporten som upprättas utifrån styrmodellens alla delar. I årsredovisningen 2016 rapporterades måluppfyllelse utifrån de 32 målen men då hade nämnderna
ännu inte hunnit besluta om egna verksamhetsplaner eller helt ställa om arbetet mot de nya
målen. I augusti 2017 har samtliga nämnder förutom kultur- och fritidsnämnden en beslutad verksamhetsplan som bygger på de mål som regionfullmäktige antagit.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Eftersom inte varje nämnd kan, eller ens bör, arbeta mot samtliga 32 mål, är det intressant
att utvärdera om det finns mål som inte någon nämnd bedriver verksamhet kring. En sammanställning av detta finns i bilaga 1. Det kan konstateras att om de ekonomiska målen undantas, där de enskilda nämnderna har mycket liten påverkan, så är samtliga mål tillämpliga
för minst en nämnd. Det finns också minst ett beslutat prioriterat utvecklingsområde som
syftar till att öka måluppfyllelsen, till varje mål.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell
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4.1

Social hållbarhet

Mål 1: God folkhälsa

Cirka 70 procent av befolkningen på Gotland upplever bra hälsa. Andelen kvinnor och
män med dålig hälsa är lika med riksgenomsnittet. Det finns även ojämlikhet i hälsa mellan
olika grupper. Bland annat finns samband där högre social position ger bättre hälsa. Insatser krävs för att målet ska nås fullt ut. I Region Gotlands verksamheter arbetas fokuserat
och långsiktigt för att uppnå god folkhälsa. I arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS, pågår en process för att ta fram strategier för god och jämlik hälsa.
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar, främst ångestproblematik och stressrelaterad ohälsa. Det är vanligare bland kvinnor än bland män och i arbeten inom välfärdssektorn. Sjukskrivningarna följs upp i förvaltningarna och exempelvis inom socialförvaltningen
görs ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningarna.
Psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligare på Gotland än i riket. Uppföljning och revidering pågår av den handlingsplan för främjande av
psykisk hälsa som togs fram under 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete för sammanhållen vård och omsorg för patienter med beroendeproblematik.
Uppföljning är gjord av Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete.
Uppföljningen visar att aktiviteter genomförts, eller planer gjorts upp, för samtliga uppdrag
som listats i programmet. Aktiviteter har påbörjats inom alla förvaltningar och civilsamhället har involverats i arbetet.
Befolkningens hälsa påverkas av bland annat utbildning, boende, sysselsättning, miljö och
hälsofrämjande insatser i välfärdssektorn. Dessa faktorer påverkar i sin tur möjligheten till
hälsofrämjandelevnadsvanor. De fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor. Under 2017 har antalet samtal om, och åtgärder för, hälsofrämjande levnadsvanor ökat i hälso- och sjukvården. Utveckling av hälsosköterskemottagningen i hälso- och sjukvården har gjorts liksom åtgärder för att öka förskrivning av Fysisk
aktivitet på recept, FAR, i samarbete med Gotlands Idrottsförbund.
Upplevelse av trygghet har positiv inverkan på hälsan. På Gotland upplever både kvinnor
och män trygghet i högre grad än riksgenomsnittet. Otryggheten har ökat bland unga och
personer med kort utbildning samt mer i Visby än på landsbygden. Otrygghet är fyra
gånger vanligare bland kvinnor än bland män. Under året har Region Gotland fortsatt samarbetet med polisen utifrån de medborgarlöften som är skrivna, bland annat inom området
alkohol, narkotika och tobak.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män

–

–

1 002
760
242

825
609
216

Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning
pga psykisk ohälsa i länet, antal/1000
- kvinnor
- män

–

23 (17)

21 (15)

23 (14)

20 (16)
26 (17)

19 (14)
23 (15)

22 (13)
24 (14)

13 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

12 (10)

12 (11)

13 (11)

12 (11)
11 (9)

13 (12)
12 (10)

13 (12)
12 (10)

Andel av befolkningen 16-84 år med upplevelse av otrygghet, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

17 (22)

15 (21)

15 (21)

27 (35)
6 (8)

25 (33)
6 (8)

26 (33)
4 (9)

Tabell 1: Indikatorer mål 1, God folkhälsa

Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga

För att gotlänningar ska känna sig delaktiga krävs fler insatser. Både bland förtroendevalda
och i Region Gotlands verksamheter finns förutsättningar att utveckla arbetsformer som
underlättar delaktighet. I medborgarundersökningen tas ett nöjd-inflytande-index fram som
mäter medborgarnas uppfattning om insyn och inflytande över beslut och verksamheter.
Resultatet för Gotland är 31 av maximalt 100. Det kan inte bedömas vara en godkänd nivå
och är ett av de lägsta resultaten bland de kommuner som genomför medborgarundersökningen.
Delaktighetsindex som är ett mått ingående i Kommunens Kvalitet i Korthet, visar också
på möjliga förbättringar. Indexet visar en samlad bild av hur väl regionen möjliggör för
medborgarna att delta i regionens utveckling. Områden där regionen har lägst värden är
möjlighet till dialog med förtroendevalda. Exempelvis öppna nämndmöten, möjlighet att
ställa frågor när regionfullmäktige sammanträder eller att ställa frågor till politiker via webben. Vidare finns potential att utveckla medborgares delaktighet i budgetarbete, struktur
och principer för medborgardialog samt redovisning på webben av resultat från dialoger
och inlämnade synpunkter.
I flera förvaltningar pågår arbete med digitalisering för att möjliggöra delaktighet för brukare och kunder. Exempelvis har hälso- och sjukvården infört journal via nätet och psykiatrin har gjort en stor satsning på införande av personcentrerat förhållningssätt. Inom flera
verksamheter i socialtjänsten har arbete påbörjats utifrån olika modeller som används i
andra delar av Sverige, för att stärka brukarens delaktighet och inflytande. Förvaltningen
deltar även i en nationell satsning för Individens behov i centrum, IBIC, som är en arbetsmetod för att öka brukarnas delaktighet och rättssäkerhet. Teknikförvaltningen har genomfört olika öppna möten, workshops och kampanjer för att öka medborgarnas delaktighet i
frågor som exempelvis vattenförsörjning och byggprojekt.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

En annan aspekt på delaktighet är människors möjlighet att delta i sociala sammanhang
som exempelvis föreningsliv, kulturaktiviteter eller offentliga tillställningar. Ungefär var
femte person har under föregående år inte deltagit i någon enda aktivitet. Män deltar
mindre i sociala aktiviteter än kvinnor. Det är vanligare med lågt socialt deltagande bland
personer med kort utbildning eller låg inkomst. Äldre deltar mindre än yngre.
En förutsättning för att vara delaktig i samhället och delta i sociala aktiviteter är upplevelsen av att vara inkluderad i samhället och tillgänglighet för alla. Under året har beslut fattats
om en integrationsstrategi som tagits fram i samarbete med bland annat länsstyrelsen.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Nöjd- Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män

–

31 (40)
31 (40)
30 (39)

33 (40)
36 (40)
31 (39)

36 (41)
38 (41)
33 (40)

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %

–

56 (56)

56 (55)

56 (53)

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

–

19 (20)
16 (19)
22 (22)

20 (21)
18 (20)
22 (23)

20 (22)
18 (20)
22 (23)

Tabell 2: Indikatorer mål 2, Gotlänningar känner sig delaktiga

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Målet avseende jämställdhet (mellan kvinnor och män) och jämlikhet (mellan samhällsgrupper) är inte uppnått. Det behövs fortsatta insatser för att nå de nationellt uppsatta målen
för jämställdhet och god hälsa på jämlika villkor. Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor skiljer
sig åt mellan kvinnor och män. Män upplever bättre hälsa, mindre stress och har mindre
nedsatt psykiskt välbefinnande än kvinnor. Däremot är det vanligare att män har levnadsvanor som inte främjar hälsa, exempelvis snusning, riskkonsumtion av alkohol och litet intag
av frukt och grönsaker.
Upplevelse av hälsa som mindre bra, levnadsvanor som inte främjar hälsa, lågt socialt deltagande och upplevelse av otrygghet hänger samman med kort utbildning eller lägre inkomst.
Studier visar även att personer från utsatta grupper ibland inte får tillgång till vård utifrån
medicinska riktlinjer. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår bland annat satsning för att
införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården för att säkerställa att patienter får
likvärdig vård oberoende av exempelvis ålder och socioekonomisk position.
Utifrån det nationella jämställdhetsmålet om utbildning ska flickor och pojkar ha likvärdiga
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Andelen pojkar som påbörjar studier på universitet/högskola inom 3 år efter gymnasiet är fortfarande lägre än andelen flickor. Skolan fortsätter arbetet för jämlika förutsättningar för lärande och utveckling.
En större andel av föräldrapenningen tas ut av män jämfört med tidigare. 2016 var fördelningen 69 procent för kvinnor och 31 procent för män vilket är mer jämställt än i riket. När
det gäller tillfällig föräldrapenning (VAB-dagar) tas 60 procent ut av kvinnor och 40 procent av män. Nationellt räknas denna fördelning som jämställd.
Ett nationellt mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Troligtvis finns ett mörkertal
där inte alla våldsbrott i nära relation anmäls. Arbete pågår för att inom Region Gotland ta
fram uppdaterad strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

–

32 (42)

27 (41)

30 (41)

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

–
–

69 (74)
31 (26)

71 (75)
29 (25)

73 (76)
27 (24)

–

–

82 (121)

100 (117)

Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med
offret, antal/100 000 inv.

Tabell 3: Indikatorer mål 3, Ett jämställt och jämlikt Gotland
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Indikatorerna visar både positiva resultat och förbättringsområden.
Förskolan är betydelsefullt för lärandet och har positiv påverkan för det framtida livet. Deltagandet i förskoleverksamhet är högt.
Väl genomförd skolgång har betydelse för hälsa under uppväxten och i vuxenlivet. En utmaning är att cirka var tionde elev i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan. I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår bland annat ett projekt med Skolverket kring
nyanländas lärarande.
9 procent av barn och ungdomar lever i ekonomiskt utsatta familjer. Ekonomisk situation
påverkar social position. En låg social position har negativ inverkan på hälsa, ökar risken
för sjuklighet och död i förtid samt ger sämre förutsättningar för levnadsvanor som främjar
hälsa.
Ett svårtolkat resultat är att antalet barn och ungdomar placerade på institution eller familjehem är i nivå med riket, samtidigt som det är vanligare på Gotland att barn och ungdomar fått biståndsbedömda öppna insatser inom socialtjänsten. En bakomliggande faktor
kan vara att det är vanligare på Gotland än i riket med vissa psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. En hypotes är att behovet av stöd därför är större på Gotland och att antalet öppna insatser bidrar till att placeringarna ändå inte är fler än riksgenomsnittet. Som i
ett led i arbetet att minska antalet placeringar pågår en omställning till nätverksarbete med
barn och unga istället för placeringar. Fokus läggs även på att stärka och kvalitetssäkra familjehemsorganisationen.
Fortsatt arbete görs gemensamt över förvaltningsgränser för att främja barn och ungas psykiska hälsa utifrån den handlingsplan som togs fram 2016. Bland annat fortsätter samarbetet för att förbättra tidiga insatser för barn- och unga som inte mår bra, arbetet i socialpsykiatriskt team och inom MiniMaria. Arbete pågår att analysera ytterligare indikatorer för
barn- och ungas psykiska hälsa, sammanställda av Sveriges kommuner och landsting, och
handlingsplanen ska följas upp och revideras. Uppdatering av planen görs även utifrån den
kartläggning som genomförts av rutiner för upptäckt och stöd och behandling till våldsutsatta barn och ungdomar.
Inom psykiatrin förbättras vården av barn och unga inom slutenvården, med deras behov i
centrum, i samband med att verksamheten flyttar in i nya lokaler.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Inom ungdomsverksamheten i kultur- och fritidsförvaltningen stärktes sommarverksamheten i år på fritidsgårdarna med kraftigt ökat utbud av aktiviteter och öppethållande. Förnyelse av verksamheten på ungdomsgårdarna i Roma och Hemse pågår för utökad samverkan med bibliotek och närhet till lokalsamhället.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

–

88 (83)

89 (82)

89 (83)

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel, %

–

–

9,2 (9,1)

9,9 (9,3)

Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år

–

–

12,4 (12,1)

12,4 (12,2)

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds- bedömda
öppna insatser, andel, %

–

–

2,4 (1,5)

2,3 (1,4)

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

Tabell 4: Indikatorer mål 4, Alla barn har goda uppväxtvillkor

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Kultur- och fritidsliv är ett område med delvis uppnådd måluppfyllelse. Enligt medborgarundersökningen är gotlänningarna nöjda med kulturutbud och fritidsaktiviteter även om
brister upplevs kring idrotts- och motionsanläggningar.
I medborgarundersökningen mäts befolkningens uppfattning om bibliotek, utställningar
och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter genom ett så kallat nöjd-medborgar-index – kultur. Senaste resultatet tolkas som att gotlänningarna är någorlunda nöjda
med kulturutbudet. Det är ingen tydlig skillnad i resultat under de senaste åren och det är i
nivå med snittet för de kommuner som genomför undersökningen.
Under året har kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete inriktats på Kulturplanens tre fokusområden; kulturellt deltagande, villkor för kulturskapande samt kulturdriven
tillväxt och innovation. Deltagande har skett i flera utvecklingsprojekt, bland annat konceptualisering och samverkan på Roma kungsgård. Kontakt har etablerats med den romska
föreningen Roma People, en av de utpekade nationella minoritetsgrupperna som kulturoch fritidsförvaltningen inte tidigare arbetat med.
Ett annat index där resultatet bedöms som att gotlänningarna är nöjda är nöjd-regionindex
– fritidsmöjligheter. I detta ingår frågor om parker, grönområden, natur, möjlighet att utöva
fritidsaktiviteter, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud. Även för detta
index är resultatet oförändrat över de senaste åren. Resultatet är något högre på Gotland än
medelvärdet för deltagande kommuner. När det gäller uppfattningen om idrotts- och motionsanläggningar är gotlänningarna inte nöjda. Resultatet är lägre än medelvärdet för deltagande kommuner. Gotlands värdskap för NatWest Island Games har medfört en arenautveckling där det nu finns en ny pistolbana, nya friidrottsbanor på Gutavallen samt även en
utveckling av Ica Maxi Arena. Det har också skett en uppgradering av gymnastikredskap
och tidtagarutrustning för simning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Utöver Island Games har kultur- och fritidsförvaltningen även varit engagerade i inredandet av ny skatehall i Visby.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur

–

64 (62)

62 (62)

65 (62)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter

–

64 (61)

65 (60)

63 (61)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar

–

49 (60)

53 (60)

50 (60)

Tabell 5: Indikatorer mål 5, Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Under 2016 ökade befolkningen i Visby tätort med 2,6 procent. På övriga Gotland var befolkningen i princip oförändrad. Detta innebär att Visby hade en befolkningsutveckling relativt hela Gotland på +1,6 procent medan övriga Gotland hade en negativ utveckling på 1,1 procent. Under den senaste femårsperioden har Visby tätort haft en befolkningsökning
medan övriga Gotland haft en minskning.
Området Gotland exklusive Visby består av de mindre tätorterna och landsbygden. Här
minskade befolkningen mellan åren 2011 och 2016 från 34 500 till 33 762 personer. Gruppen i förvärvsaktiv ålder minskade. Ökade gjorde särskilt gruppen 65-79 år. Under det senaste året i perioden var antalet invånare i området Gotland exklusive Visby mer eller
mindre oförändrat; endast 7 personer färre. Antalet yngre barn ökade medan antal ungdomar och unga vuxna minskade.
Inom regionen pågår kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete med inriktning på målsättningen. Under året har Dialog Klintehamn 2030 inletts, en planering om behov och utvecklingsmöjligheter i Klintehamn.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med att effektivisera förvaltningens interna processer. Aktiviteter inom ramen för detta är bland annat att utveckla
e-tjänster och digitala tjänster, bilda mottagningsteam och en egen kundtjänst för företagsärenden. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett utkast till strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud tagits fram.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-års period, %

–
–

-1,1
-3,5

0,4
-2,9

-0,4
-3,9

Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-års period, %

–

1,6
5,2

-0,5
4,5

0,6
6,0

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 6: Indikatorer mål 6, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

18 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

4.2

Ekonomisk hållbarhet

Mål 7: Ingen bostadsbrist

Bostadsbyggandet på Gotland är för närvarande inne i ett stark och expansivt skede. Under
2017 har Region Gotland fortsatt att anvisa mark till exploatörer för byggande av bostäder.
De konkurrensutsatta markanvisningar som genomförts har haft ett brett deltagande av såväl lokala exploatörer som fastlandsbaserade. Det tycks också finnas ett nyväckt intresse för
att producera hyresrätter, vilket är positivt. Region Gotland har med framgång ställt krav på
upplåtelseform hyresrätt i ett par centralt belägna markanvisningar som genomförts. Under
2017 pågår genomförandet av yttre A7 i Visby, där det beräknas att antalet bostäder vid en
fullt genomförd utbyggnad kommer att uppgå till mer än 850 st. Första inflyttning skedde
2015 och det beräknas att hela området kommer att vara färdigbyggt senast år 2020.
Antalet nyanlända som anvisas till Gotland för 2017 uppgår till 213 personer. Genom ett
förvaltningsöverskridande arbete tillsammans med Gotlandshem har alla som hittills kommit till ön kunnat få en bostad. Det pågår ett arbete med att hitta effektivare processer för
att klara framtida åtagande.
En förbättrad process för arbetet med exploatering har beslutats och ett pilotprojekt har
inletts under hösten – Exploatering i Samverkan. Förhoppningarna är att denna nya arbetsprocess ska på ett bättre och mer effektivt sätt kunna omhänderta förfrågningar, förslag
och idéer samt kunna korta ledtiderna fram till beslut.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

–

0,26/0,65

0,05/0,39

–

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal
- Visby
- övriga Gotland

–

2 633
–
–

3 400
–
–

4 364
–
–

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

–

100

–

–

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller flerbostadshus)

–

305

299

–

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive
övriga Gotland, %

Tabell 7: Indikatorer mål 7, Ingen bostadsbrist

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Att fullfölja gymnasieskolan är mycket viktigt för att få ett arbete på en arbetsmarknad där
arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. En förutsättning att kunna fullfölja
en gymnasieutbildning är behörighet till gymnasiet. Att så många unga som möjligt når
grundskolans mål och söker samt fullföljer en gymnasieutbildning är därmed väsentligt för
Gotlands framtid.
Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar man prioriterat med flera områden
där ett förväntat resultat är en effekt inom detta målområde. Bland dessa kan nämnas ”Likvärdig och tillgänglig utbildning” och ”Allas ansvar för skolan uppdrag”. En annan aktivitet
är ett projekt med Specialpedagogiska myndigheten som berör förskola och grundskola liksom ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Inom ”Hållbara Gotland” har
förvaltningen beviljats projektmedel för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan
vilket förväntas höja studiemotivationen hos elever i både grund- och gymnasieskola.
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Inom socialförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att minska antalet placeringar som
syftar till målen om att alla barn har goda uppväxtvillkor samt fullföljer gymnasiet. Fokus
har lagts på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras
familjer
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

–

68 (71)
72 (76)
65 (68)

67 (70)
71 (75)
64 (66)

–

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

Tabell 8: Indikatorer mål 8, Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet är det angeläget att arbeta för att en så stor andel
som möjligt av befolkningen är i arbete eller studier. En hög måluppfyllelse bidrar till en
ökad egenförsörjning och därmed minskade samhällskostnader i form av exempelvis försörjningsstöd. Även för arbetsgivares tillgång till arbetskraft och därmed möjligheter till tillväxt är det viktigt med en hög andel gotlänningar i arbete eller studier.
Andelen av befolkningen i åldern 25-64 år som har minst 3 års högskoleutbildning har för
kvinnor ökat med en procent jämfört med tidigare år medan det för männen är samma resultat som tidigare. Samtidigt har andelen i befolkningen med minst 3 års högskolestudier i
riket ökat med en procent för både män och kvinnor. Andelen gymnasieelever som börjat
på universitet eller högskola inom två år 5 efter fullföljd gymnasieutbildning var 2015 för
kvinnor 25 procent (riket 34 procent) och för män 23 procent (24 procent i riket).
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Arbetslösheten är fortsatt låg på Gotland och var i augusti lägst i landet. I slutet av juli var
1 382 personer, eller 5,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. I riket
som helhet var motsvarande andel 7,3 procent. Arbetsmarknadsenheten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, som hanterar olika arbetsmarknadsinsatser i samarbete med
Arbetsförmedlingen, har under perioden tydligt prioriterat arbetet med extratjänster. Målet
för året är att anställa 70 extratjänster med placering/arbetsplats i Region Gotlands förvaltningar. Idag är 60 anställningar klara och målet kommer att nås under hösten 2017.

5

Resultat för indikatorn ”Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år …” har inte funnits tillgängligt i Kolada fr.o.m.
2015, utan har hämtats från Skolverkets Jämförelsetal. Där har dock inte könsuppdelad statistik funnits tillgänglig. Efter kontakt med
RKA (Kolada) framkom att de fr.o.m. 2015 inte redovisar 3-årsvärdet då SKL:s Öppna Jämförelser Gymnasieskola övergått till 2-årsvärdet. Förslag finns att fortsättningsvis använda 2-årsvärdet som indikator.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

–

32 (42)

27 (41)

30 (41)

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning, %
- kvinnor
- män

–

21 (27)
27 (32)
15 (22)

21 (26)
26 (31)
15 (21)

20 (26)
25 (31)
15 (21)

5,0 (7,3)*

6,0 (6,9)
5,8 (6,5)
6,3 (7,3)

6,8 (7,4)
6,5 (7,2)
7,1 (7,5)

7,1 (7,9)
7,5 (7,7)
6,7 (8,2)

–

63 (67)
62 (65)
64 (69)

64 (66)
62 (64)
66 (69)

64 (66)
60 (64)
68 (69)

60*

65

–

–

Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

Tabell 9: Indikatorer mål 9, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
*Avser inte helår 2017

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Arbetsmarknaden är föränderlig och de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar ändras
ständigt. Att kunna vidareutbilda sig är därför viktigt för både individens utveckling och
möjlighet till ett arbete, men också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. God tillgång till vuxenutbildning på olika nivåer skapar förutsättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare i utbildningssystemet. Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. 10 000 nya platser i yrkesvux skapas i hela
landet och tio miljoner ska läggas på ett regionalt yrkesvux på Gotland.
Andelen av befolkningen som deltar i vuxenutbildning har för kvinnor minskat från 5,7 till
5,6 procent, och för män från 3,5 till 3,3 procent, sedan 2015. En förklaring kan vara det
goda läget på arbetsmarknaden där det råder stor efterfrågan på arbetskraft.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ansökt om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning i egen regi samt i två andra fall ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning
tillsammans med andra utbildningsaktörer. Beslut om beviljande eller avslag på utbildningarna lämnas i januari nästa år.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män

–

4,4 (5,8)
5,6 (6,9)
3,3 (4,9)

4,6 (5,4)
5,7 (6,6)
3,5 (4,3)

4,1 (5,1)
5,2 (6,5)
2,9 (3,8)

Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året

–

–

–

–

Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud

–

–

–

–

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete
med andra utbildningsaktörer

–

2

2

0

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 10: Indikatorer mål 10, God tillgång till vuxenutbildning
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Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Resandeutvecklingen efter sommaren (t.o.m. augusti) visar för den upphandlade färjetrafiken att antalet passagerare ökat jämfört med samma period föregående år, med knappt
60 000 passagerare. Ökningen gäller den norra linjen, den södra har minskat något. Utanför
den upphandlade trafiken har Västervik trafikerats, drygt 57 000 personer reste på den linjen.
Även antalet transporterade längdmeter gods har ökat under perioden, på båda den norra
och den södra linjen. Även lastfartyget MS Gute har använts för transporter.
Inom flygtrafiken har antalet passagerare ökat under perioden, med 9 procent. 348 256 personer har flugit t.o.m. augusti.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Antal båtpassagerare per år
- varav Destination Gotland
- varav Gotlandsbåten

–

1 772 375
1 623 034
149 341

1 652 876
1 652 876
–

1 630 448
1 630 448
–

Antal flygpassagerare per år

348 256*

463 559

430 977

406 906

Längdmeter färjegods

–

801 503

753 019

746 214

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

–

16 (76)

15 (79)

16 (77)

Tabell 11: Indikatorer mål 11, Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
*Avser inte helår 2017

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

Region Gotland arbetar sedan flera år strategiskt med att förbättra näringslivsklimatet. De
senaste åren har en nedgång skett som främst relateras till långa handläggningstider på
bygglov. Handläggningstiderna, även för enklare bygglovsärenden, är den faktor som har
störst påverkan på mätningen av företagsklimatet. De förbättringar som gjorts genom lanseringen av de nya e-tjänsterna för bygglov förväntas ge effekt i form av fler kompletta
ärenden och därmed kortare total handläggningstid. Ungefär 25 procent av bygglovsansökningarna kommer nu in via e-tjänsten och 60 procent av förhandsbeskeden. Övriga verksamheter med företagskontakter håller en relativt homogen nivå som för perioden hamnar
runt rikssnittet.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland arbetar mot att bli årets tillväxtkommun enligt de kvalitativa och kvantitativa kriterier som Arena för tillväxt fastställt. Dessa kriterier innefattar befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling, sysselsättningsutveckling likväl som politiskt ledarskap, samarbetsförmågan med övriga offentliga och privata organisationer, kommunalt utvecklingsarbete och förmågan till att vara nytänkande.
De aktiviteter som kan kopplas till ovanstående mål har följts upp med bland annat Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätningar som i sig innehåller en finmaskighet med
olika mätparametrar. Ett antal andra externa organisationers mätningar har också analyserats; Svenskt Näringslivs ranking, Företagarnas småföretagarbarometer och Vismas upphandlingsbarometer. Ett gott näringslivsklimat innefattar även andra områden, till exempel
arbetslöshet, där Gotland nu är nere på en av Sveriges lägsta nivåer. Därtill har Gotland ett
högt småföretagande.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI

2017

2016

2015

257

256

248

2014
256

–

66 (72)

–

64 (68)

Tabell 12: Indikatorer mål 12, Ett gott näringslivsklimat

Mål 13: Ökad folkmängd

31 december 2016 var 58 003 personer folkbokförda på Gotland. Detta var en ökning med
612 personer, eller 1,1 procent, jämfört med 2015. Detta är den största befolkningsökning,
både procentuellt och i antal, som Gotland haft de senaste 48 åren. Befolkningsökningen
var dock inte i nivå med riket som ökade 1,5 procent. Orsaken till den ökade befolkningen
på Gotland under 2016 beror framför allt på stor inflyttning. Flyttnettot var positivt med
744 personer och födelsenettot negativt med 132 personer.
Vid halvårsskiftet 30 juni hade befolkningen ökat ytterligare till 58 218 personer vilket är en
ökning med +215 personer, 0,4 procent, sedan årsskiftet. Även här förklaras ökningen med
ett flyttnetto på +240 personer, en justeringspost +17 samt ett födelsenetto på -42. Riket
ökade under samma period med 0,6 procent.
Den senaste befolkningsprognosen är att befolkningen på Gotland vid kommande årsskifte
skall uppgå till 58 096 personer. Denna nivå är redan passerad med drygt 100 personer.
Dock brukar det historiskt sett ske en minskning under hösten, och ofta brukar årsresultatet vara något över resultatet från kvartal 1. Tydligaste undantaget är 2016 då ökningen
fortsatte under hela året. Resultatet för kvartal 1 var 58 114 personer, vilket är något över
prognosen för 2017. Om befolkningsutvecklingen återgår till de historiska mönstren är
prognosen relativt korrekt, men om utvecklingen från 2016 upprepas kommer utfallet att
bli högre än prognosen.
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2017-06-30

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

261

143

118

Döda

303

138

165

Inflyttade

1 341

665

676

Utflyttade

1 101

566

535

58 218

29 026

29 192

Folkmängd 30 juni 2017

Tabell 13: Befolkningsutveckling första halvåret 2017
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Folkmängd Gotland

58 218*

58 003

57 391

57 255

Tabell 14: Indikator mål 13, Ökad folkmängd

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

*Avser 2017-06-30
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4.3

Ekologisk hållbarhet

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

Analyseras i årsredovisningen

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

–

99

99 (91)*

99 (86)*

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

–

21

22 (76)

22 (53)*

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel, %

–

26

26 (31)

24 (23)*

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel, %

–

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv

–

54 (39)

55 (39)

48 (38)

515 (518)*

546 (527)*

620 (520)*

Tabell 15: Indikatorer mål 14, Utveckla Gotland som ekokommun
*medelvärde för Sveriges ekokommuner

Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Utbyggnaden av förnybar elproduktion på Gotland fick ett svårartat avbräck 24 maj, 2017, i
och med Svenska kraftnäts styrelsebeslut att avbryta det mångåriga arbetet med den planerade 220 kV växelströmsförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Den förbindelsen var
en avgörande förutsättning för att kunna nå övergripande mål i regionens energiplan,
Energi 2020.
Under Almedalsveckan kom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten: att ta fram en
förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige och beskriva vad som krävs för att projektet praktiskt ska kunna genomföras
i full skala. Uppdragsbeskrivningen avslutas med att Gotland ska kunna vara tillförsäkrad
en robust elförsörjning såsom alla andra delar av Sverige. Därför ska faktorer som försörjningstrygghet, leveranskvalitet, elsäkerhet, kundernas villkor samt regionens konkurrenskraft beaktas vid genomförandet av uppdraget.
Detta uppdrag kan ge Gotland nya och helt unika förutsättningar på energiområdet.
INDIKATOR

2017

2016

2015

Lokalt producerad biogas, GWh/år

–

–

27,4

2014
26

Lokalt producerad solel, GWh/år

–

1,1

0,6

0,2

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

–

432

484

419

Tabell 16: Indikatorer mål 15, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Gotlands och en stor del av övriga östra Sveriges låga grundvattennivåer bestod under våren och sommaren, vilket ledde till fortsatta sparåtgärder på ön. De senaste årens utveckling när det gäller vattentillgång och förändringar på VA-området, har resulterat i ett behov
av att skapa en långsiktig och tydligare VA-planering med en bred politik förankring. I mars
beslutade tekniska nämnden att ge teknikförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en VAstrategi och en VA-plan. Alla större investeringar har skjutits fram till dess att den nya färdplanen är färdig. I september antog nämnden ett förslag till VA-strategi, som avses läggas
fram till antagande i regionfullmäktige innan årsskiftet. En detaljerad nulägesbild har också
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arbetats fram. Parallellt med detta har många andra projekt löpt på, exempelvis arbetet med
vattenskyddsområdena och samarbetet med länsstyrelsen kring vattenförsörjningsplanen.
INDIKATOR

2017

2016

Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade vattentäkter, %

2015

2014

–

93,9

–

–

Antal kommunala vattenskyddsområden

–

20

20

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

–

70

70

70

Tabell 17: Indikatorer mål 16, Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Klimatutsläpp från fossila bränslen i egna verksamheter är främst från transporter. T1 och
T2 2017, jämfört. med samma period 2016, visar att satsningen på biogas planat ut. Biogas
till egna fordon ökar något. Biogasbilarnas körsträckor visar i förhållande till tankad biogas
att cirka 55 procent av körningen sker på biogas. För upphandlade transporter har biogas
till stadsbussar ökat, men taxi och sophämtning minskat. Regionens månadsavrop inom biogasavtalet har minskat något. 50 procent av avtalad mängd är förbrukad t o m augusti
2017.
Privatmarknaden för fordonsgas på Gotland ökade 16 procent samma tid.
Inom regionen är reningsverket i Klintehamn den största enskilda förbrukaren av eldningsolja. Under 2017 har en ansökan utarbetats om stöd i Klimatklivet, till att göra det planerade nya avloppsreningsverket mer klimatvänligt och energieffektivt genom att en biogasanläggning byggs i samverkan med närliggande verksamheter.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

–

4,5 (4,6)

6,2 (4,2)

9,2 (3,8)

Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e
- stenindustri
-jordbruk inkl. djurhållning
-mark- vägtransport
- inrikes sjöfart
- övrigt

–

–

1 857 956
280 473
139 945
32 495
36 438

1 665 882
286 520
137 776
35 808
38 263

Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter

–

–

–

–

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

–

–

–

–

Tabell 18: Indikatorer mål 17, Gotlands klimatavtryck ska minska

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Analyseras i årsredovisningen
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4.4

Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan
vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av
en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla
överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att
regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
Sammanfattning

Ett sätta att följa de olika verksamheternas resultat är genom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Där sammanställs årligen kvalitetsdata för nästan samtliga Sveriges kommuner.
I 23 av 37 indikatorer ligger Region Gotlands resultat över medelvärdet och 12 av 37 ligger
under medelvärdet.
Kunderna, det vill säga de personer som är mottagare av Region Gotlands tjänster, elever,
brukare, patienter, medborgare med flera, är i stort sett nöjda. Sedan finns det förstås förbättringsområden. Däremot har regionen sämre resultat i medborgarundersökningen. Gotlänningarna har dock gott förtroende för hälso- och sjukvården.
Tillgängligheten är bra inom många områden men kan bli bättre avseende telefontillgänglighet. Primärvårdens telefontillgänglighet har dock markant förbättrats. Tillgängligheten till
den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden. I framtiden kommer tillgänglighet i större utsträckning handla om digitalisering.
Hälso- och sjukvården har goda resultat beträffande medicinska resultat, patientupplevelser
och korta väntetider men höga kostnader för specialiserad vård. Skolan resultat ligger i nivå
med riket inom de flesta områden, men har högre kostnader jämfört med riket. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har goda resultat på kvalitet och kostnaderna ligger under eller i nivå med riket.
Ett utvecklingsområde är att mer involvera kunderna i utvecklingen av tjänsterna och att
öka delaktigheten. De flesta förvaltningar lyfter upp vikten av digitalisering för att utveckla
verksamheter och tjänster. Inom samtliga förvaltningar pågår utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån uppsatta mål.
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samverkar kring processen för
gemensamma äldrefrågor och för att utveckla beroendevården. Dessa förvaltningar tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samverkar även kring flera välfärdsfrågor via BarnSam och VuxenSam.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

De senaste resultaten avseende tillgänglighet härstammar från KKiK 2016.
I mätningen av bemötande vid kontakt med Region Gotland bedömdes sju av tio samtal
som gott bemötande. Dock är det under snittet i riket som är närmare åtta av tio.
Region Gotlands tillgänglighet vid kontakt via e-post är god. Resultatet förbättrades kraftigt
under föregående år jämfört med tidigare, och är dessutom bättre än genomsnittet i riket.
Drygt nio av tio får svar inom utsatt tid. Ny mätning görs under hösten 2017.
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Ett annat sätt att mäta tillgänglighet är att undersöka hur stor andel av dem som tar kontakt
med Region Gotland via telefon som får svar på en enkel fråga inom en minut. Region
Gotland har sämre resultat än riket i genomsnitt. En mer detaljerad analys visar stora variationer mellan olika förvaltningar. I hälso- och sjukvården mäts telefontillgänglighet i primärvården och våren 2017 uppvisades markant förbättrade resultat.
En bedömning görs även av Region Gotlands hemsida och vilken information som finns
tillgänglig där. Region Gotlands resultat är högre än riket i övrigt.
Nedan följer några exempel på förvaltningar som under 2017 arbetat med tillgänglighetsoch bemötandefrågor:
Teknikförvaltningen har genomfört träffar i bemötande och kundfokus för alla medarbetare.
• Den nya e-portalen har lanserats och e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan
början av april. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en ökning av användandet månad
för månad. Det finns i dag 19 olika e-tjänster inom byggnadsnämndens verksamheter. För att öka tillgängligheten har förvaltningen öppnat kundmottagning i Hemse
två dagar i veckan och man har även öppnat en egen kundtjänst för företagsärenden.
• Ytterligare exempel på hur man ökat tillgängligheten genom digitalisering är att journalerna gjorts tillgängliga på webben för många patienter och införande av ett system
för teknisk felanmälan och synpunktslämnande.
•

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel som får svar på e-post inom två dagar, %

–

94 (86)

76 (84)

71 (83)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga, %

–

41 (52)

31 (46)

39 (49)

87 (89)

86 (88)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

89 (88)*

83 (89)

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng, %

–

72 (78)

–

–

Informationsindex för regionens webbplats – Totalt

–

84 (76)

85 (80)

82 (78)

Tabell 19: Indikatorer mål 19, God tillgänglighet till Region Gotland
*Avser mars 2017

Mål 20: God kvalitet i skolan

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Skolan är en central del av barn och ungas vardag. Att barn och unga fullföljer grund- och
gymnasieskolan är en förutsättning för hållbar utveckling på Gotland.
Ett mått på kvalitet i grundskolan är hur många elever som avslutar med behörighet till
gymnasiets yrkesprogram. 2016 års resultat visade att cirka 10 procent av eleverna i årskurs
9 saknade behörighet till gymnasieskolan. 2017 års resultat, exklusive asylsökande, är ännu
nya och kräver analys, men visar en försämring, till att drygt 12 procent saknar behörighet.
Elever som fått uppehållstillstånd under läsåret finns med i statistiken. Resultatet visar att
pojkar generellt har svårare att nå kunskapskraven än flickor.
När det gäller nyanlända elevers lärande görs insatser för att de ska klara kunskapskraven
och behörigheten till gymnasiet, men det är en utmaning då dessa elever gått en förhållandevis kort tid i svensk skola. För att nå så långt som möjligt behöver kunskapen kring nyanländas lärande utvecklas. Många gånger blir de här eleverna bedömda utifrån deras kunskaper i svenska och inte i de ämnen man har i skolan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får i det här arbetet stöd av Skolverket genom insatser inom ramen för ett projekt
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kring nyanländas lärande. Det finns även en förhoppning om att etablerandet av den centrala mottagningsenheten ska öka likvärdigheten kring mottagande, kartläggning och utslussning till våra verksamheter.
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller som lever i familjer med
psykisk ohälsa har svårt att nå kunskapskraven. Inom grundskolan har kompetensutveckling genomförts, men fortfarande har några skolenheter svårare att klara skolans kompensatoriska uppdrag än andra.
Fullföljd gymnasieutbildning är ett annat kvalitetsmått. Här visar data att drygt tre av tio
unga saknar examen inom fyra år i den kommunala gymnasieskolan. Resultatet är lågt men
ligger i nivå med riket. Däremot finns stora skillnader mellan pojkar och flickor där tre av
tio flickor och knappt fyra av tio pojkar saknar gymnasieexamen efter fyra år.
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram i den kommunala
gymnasieskolan är i år 51 procent vilket är högre än 2016 då det låg på 32 procent. Rikets
siffra för 2016 var 31 procent. Elever på yrkesprogram har rätt att genom tillval läsa de kurser som saknas för behörighet till högskola.
Åtta av tio elever i årskurs nio var höstterminen 2016 nöjda med sin skola i helhet. Elevenkäten genomfördes både i kommunala och fristående skolor.
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i förskolor, grundskolor, grundsärskola och
gymnasiesärskola, genomfördes vårterminen 2017. När det gäller fritidshem, både kommunala och fristående, genomfördes undersökningen med en fråga per månad i perioden september till april läsåret 2016/17, s.k. ”månadens fråga”. Resultaten visar att föräldrar och
vårdnadshavare generellt är nöjda.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar

–

55 (63)
50 (62)
58 (63)

40 (64)
–
–

52 (67)
–
–

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

–

152 988 (142 232)

151 336 (136 712)

145 891 (130 784)

Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och
undervisningen, andel, %
- flickor
- pojkar

–

76 (75)

79 (75)

78 (76)

76 (74)
79 (77)

76 (74)
81 (77)

76 (75)
81 (77)

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

–

421 (382)

415 (375)

387 (368)

–

68 (71)
72 (76)
65 (68)

67 (70)
71 (75)
64 (66)

–

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
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Mål 21: God kvalitet i vården

Uppföljningen av god kvalitet i vården omfattar offentlig hälso- och sjukvård på Gotland,
inklusive utförare i enskild regi som t ex privata vårdcentraler. Även tandvård ingår.
Kvaliteten på hälso- och sjukvården på Gotland håller tillsammans med fyra andra landsting, högsta klass i Sverige. Region Gotland hamnar på tredje plats av landets totalt 21
landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och
sjukvårdsområden som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerat. I rapporten
placerar sig Gotland i toppskiktet vad gäller befolkningens syn på vården, tillgänglighet
samt goda medicinska resultat inom ledgångsreumatism och njursjukvård.
Tillgängligheten till den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden exempelvis
till läkarbesök, behandling och sjukvårdsrådgivning. För 2017 uppvisas även markant förbättrade resultat för tillgänglighet till primärvårdens egenregi via telefon och 9 av 10 gotlänningar får ett läkarbesök i primärvården inom sju dagar.
En patientenkät på Visby lasaretts akutmottagning visar att patienterna har en positiv upplevelse av sin vistelse på mottagningen. Nio av tio patienter kände sig bemötta med respekt
och värdighet. Gotland ligger högre än riket på de flesta frågor.
För tandvården finns ett mått på andelen approximalt kariesfria ungdomar som är 19 år.
Gotlands resultat är i nivå med riket med sju av tio ungdomar som är kariesfria.
Ett övergripande mått på kvaliteten i vården är andelen patienter i slutenvård som får vårdrelaterade infektioner. Här ligger Gotland mycket bra till i jämförelser med riket.
Inom hälso- och sjukvården prioriteras arbetet med att minska antalet personer som kommer in till sjukhuset i onödan, så kallad undvikbar slutenvård. För att minska vårdproduktionen behövs nya arbetssätt. En större andel av vården ska genom förändrade arbetssätt
kunna ges i öppenvård. Inom öppenvården kan ett förändrat omhändertagande av exempelvis patienter med flera komplexa behov med täta besök vid många mottagningar minska
antalet besök för individen. Likaså kan ett förändrat omhändertagande inom slutenvården
leda till kortare vårdtider för många patienter.
Flera av hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten har rönt nationellt och i ett fall internationellt intresse.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

För vården är digitalisering av tjänster högaktuellt. 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 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.
IT vid kontakter med andra vårdgivare används redan idag. Vårdkontakter på distans sker
företrädesvis via videolänk. Under året ska användandet av IT i kontakt med patienter och
närstående samt med andra vårdgivare utökas. En annan tillämpning är vårdkontakter med
specialiserad vård, både mellan primärvård och Visby lasarett samt mellan lasarettet och
sjukhus på fastlandet. Videouppkoppling i utbildningssyfte sker sedan flera år och kan utökas till fler verksamheter.
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Gotland har liksom tidigare år, en förhållandevis låg nettokostnad för primärvård, psykiatri
och tandvård och en hög nettokostnad för specialiserad somatisk vård.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

–

71
68
73

72 (70)
76 (70)
69 (69)

68 (69)
64 (69)
72 (68)

92(89)*

90 (89)

88 (90)

91 (91)

Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
- kvinnor
- män

–

–

80 (80)
77 (79)
84 (82)

–

Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel, %

–

2,2 (8,1)

1,7 (9,1)

6,5 (8,4)

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv.
- kvinnor
- män

–

–

–

1 362 (1 147)
1 209 (1 040)
1 544 (1 288)

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

–

28 499 (25 875)

28 280 (25 272)

25 902 (24 030)

Andel approximalt kariesfria 19 åringar, %
- flickor
- pojkar
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar,
andel, %

Tabell 21: Indikatorer mål 21, God kvalitet i vården
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen

Omsorg i Region Gotland omfattar äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård.
Sammanfattningsvis visar de nationella undersökningarna att nio av tio brukare inom hemtjänsten är mycket nöjda. Inom särskilt boende är drygt åtta av tio nöjda men männen är
mindre nöjda än kvinnorna. Inom hemsjukvården är 9 av tio patienter mycket nöjda
/ganska nöjda och åtta av tio inom Individ och familjeomsorgen är mycket nöjda/ganska
nöjda.
I KKiK har resultaten avseende kvalitetsaspekter i särskilt boende förbättrats sedan föregående år. Kvalitetsaspekter inom området omsorg för personer med funktionsnedsättning
har också förbättrats och ligger över rikets nivå.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

I KKiK finns ett övergripande mått på kvalitet i barn- och ungdomsvården som handlar
om andelen barn och unga som återkommer inom ett år efter avslutad utredning/insats.
Gotland ligger i nivå med riket i övrigt och ungefär tre av tio flickor och två av tio pojkar
återkommer inom ett år, men den stora majoriteten gör det inte.
För att minska antalet placeringar pågår en omställning där stort fokus läggs på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska
vara den sista utvägen, andra stödinsatser ska vara uttömda och familjens egna resurser ska
vara kartlagda. Placering vid HVB ska erbjudas de med den svåraste problematiken och där
det finns ett särskilt skyddsbehov. En utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar och
barn, HVB-Silvergatan har startats. Enheten möjliggör att på ett kvalificerat sätt utreda föräldraförmågan och säkra skydd och omsorg för barnet, utan att skilja på barn och föräldrar.
Familjehemsorganisationen har förstärkts för att ge bättre stöd till familjehem och därmed
förhindra onödiga uppbrott.
För ensamkommande barn har arbetssättet Trelleborgsmodellen införts vilket syftar till att
öka delaktighet och möjlighet till etablering och integration.
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Arbete pågår för att införa en ny arbetsmetod, IBIC (individens behov i centrum) med fokus på brukarinflytande genom att brukarens egna mål och behov genomsyrar utredningsarbetet, genomförandet och uppföljningen av insatserna.
Verksamheterna arbetar aktivt med att göra brukarna delaktiga genom så kallade ”brukarråd”.
Digital nattillsyn införs nu för brukare som bor i eget boende. Det är ett första steg i satsningen på välfärdsteknik. Förhoppningen är att införandet ska leda till ökad livskvalitet, integritet och flexibilitet.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

–

93 (91)

92 (91)

92 (91)

94 (91)
91 (91)

93 (91)
90 (91)

92 (91)
93 (91)

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

–

260 503 (267 656)

260 494 (271 419)

251 574 (264 044)

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

–

85 (83)

83 (83)

86 (84)

88 (84)
79 (82)

84 (83)
83 (82)

87 (84)
86 (83)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %

–

60 (68)

56(66)

64 (66)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

–

854 576 (898 764)

835 945 (824 127)

833 203 (799 273)

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %

–

84 (80)

78 (82)

74 (82)

–

76 (78)

68 (78)

91 (78)

70 (77)
81 (78)

66 (76)
70 (76)

-

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar
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Tabell 22: Indikatorer mål 22, God kvalitet i omsorgen
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4.5

Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en
attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är
motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter
skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
Sammanfattning

Region Gotland arbetar för att medarbetare ska förstå sin verksamhet, sitt uppdrag och
vara engagerade och vilja bidra till verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt med ledare som
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemanget hos medarbetare i en arbetsmiljö
som ger bibehållen god hälsa.
Med utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför fokuseras arbetet kring ett antal
områden för att nå målen. Dessa områden är regionens rekryteringsutmaningar, arbetsmiljön i form av sjuktal och hälsa, lönebildning i form att få till konkurrenskraftiga löner, lyfta
ledarskapet samt arbeta för en gemensam organisationskultur. Aktiviteter inom dessa områden bidrar positivt till måluppfyllelsen.
Vid årsskiftet kommer även en medarbetarundersökning genomföras för att mäta måluppfyllelsen. I undersökningen mäts motivations-, ledarskaps-, styrnings- samt helhetsindex utifrån hållbart medarbetarengagemang (HME). Även klimat i arbetsgrupp samt attraktiv arbetsgivare mäts.
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

För att kunna bidra till verksamhetens utveckling är det viktigt att medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt, ser fram emot att gå till arbetet och upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Dialogen är viktig för att kunna föra fram synpunkter och idéer
som kan göra verksamheten ännu bättre. Region Gotland har ett samverkansavtal där intentionen är att i så nära dialog med de som påverkas av ett beslut ska dialogen kring verksamheten föras. Det är av stor vikt att chefen är lyhörd och öppen för inspel och arbetsplatsträffen är ett viktigt forum att föra dessa dialoger. Några förvaltningar har också arbetat med dialogmöten med medarbetarna inför framtagandet av verksamhetsplaner utifrån
Region Gotlands styrmodell. Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling som genomförts flera år är ”Förnyelsepriset”. Priset delas ut en gång om året där medarbetare har möjlighet att visa upp bidrag till förnyelse och utveckling av verksamheten.
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I år kommer en medarbetarundersökning genomföras där det ingår ett verktyg som ytterligare sätter fokus på den efterföljande dialogen. Den ersätter tidigare års psykosociala
skyddsrond.
För att långsiktigt ta tillvara medarbetares kompetens har det under året tagits fram en
övergripande kompetensförsörjningsplan för hela Region Gotland. Planen ska bidra till att
Region Gotland lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar
regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten.
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Under hösten ska nämndernas kompetensförsörjningsplaner kopplas till den övergripande
planen.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,49
4,54
4,34

4,49
4,53
4,37

Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,11

4,12

4,15
3,97

4,16
3,99

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,92
3,92
3,80

3,94
3,96
3,87

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex

–

–

–

–

Tabell 23: Indikatorer mål 23, Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ledare med god insikt i regionens breda verksamhet, vilja och förmåga att leda sina medarbetare på ett sätt som stödjer engagemang och goda insatser samt ger sina medarbetare ansvar att utföra sina uppdrag på bästa sätt, är avgörande för en framgångsrik verksamhet och
en förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare. Att sätta fokus på vikten av det goda ledarskapet och ta fram gemensamma insatser som ytterligare lyfter ledarskapsfrågorna i Region Gotland är ett prioriterat område.
Ett antal aktiviteter har påbörjats under året för att få till ett ledarskap som är hållbart över
tid. Det har handlat om att förtydliga chefsstödet i samband med besparingskrav, påbörja
upphandling av beslutsstödsystem, konsultstöd för ledarutveckling samt planera för en
stresscreening för alla chefer. Chefsforumen, där alla Region Gotlands chefer samlas ett antal gånger per år, har utvecklas och utrymme ges för övergripande information, inspiration,
erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande. Teman i år har varit digitalisering, kompetensförsörjning och service/bemötande/kommunikation. Även styrning planeras som ett
tema. Planerat är också att ge fördjupat stöd i form av chefsseminarium i samband med
årets medarbetarundersökning. Detta för att ge chefer ett kraftfullt verktyg för att planera
och följa upp förbättringsåtgärder och avgörande beteendemönster.
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Årligen genomförs introduktion för nya chefer genom regionens chefsskola. För att ta tillvara medarbetares engagemang och vilja till karriärutveckling och för att säkra chefsförsörjningen på längre sikt, erbjuder regionen utbildningen Vägen till ledarskap till medarbetare
som tänker sig att gå vidare i ett ledarskap.
Utvecklingsplanen för chefer och ledare tydliggörs i ledarutvecklingshjulet, där medarbetarsamtalet utgör navet. Region Gotlands chefer ska ha ett individuellt ledarkontrakt där det
framgår vilka mål och eventuella särskilda uppdrag chefen har under det kommande året.
Kontrakten är sammankopplade med medarbetar- och lönesamtalen samt en individuell utvecklingsplan.
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INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser,
skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,95

3,96

3,97
3,89

3,96
3,96

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,19
4,21
4,12

4,20
4,20
4,20

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,18

4,21

4,21
4,10

4,21
4,21

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex

–

–

–

–

Tabell 24: Indikatorer mål 24, Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

En framgångsfaktor för att nå Region Gotlands mål med goda prestationer och resultat är
att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, att man är insatt i arbetsplatsens
mål och att dessa följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Ett forum för att prata om sitt
uppdrag, hur det hänger ihop med arbetsplatsens, och i förlängningen förvaltningens uppdrag, är det årliga medarbetarsamtalen.
Återkoppling av prestationer görs systematiskt i samband med de årliga lönesamtalen. Där
är det viktigt att dialogen i samtalen har hög kvalitet så att medarbetare förstår sin del i arbetet att nå verksamhetens uppsatta mål. Verktyg för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och ny mall för lönesamtal omarbetades förra året. Under året har medarbetarkontrakt/uppdrag samt ledarkontrakt/uppdrag tagits fram så att verktygen ger stöd i att följa
den röda tråden i regionens styrmodell.
Region Gotlands satsning på utbildning för chefer i det coachande ledarskapet är en grund
för att återkopplingssamtal och feedback från chefer till medarbetare görs på ett konstruktivt och professionellt sätt. Sådan utbildning genomförs årligen.
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Lönebildning och lönesättning är en ständigt pågående process i regionen. Löneöversyn
2017 har genomförts under våren och sommaren med samtliga fack förutom Läkarförbundet där förhandlingarna hölls i september. Jämställdhet- och bristyrkessatsningar har genomförts enligt regionens treåriga handlingsplan 6. I planen för år 2017 låg en satsning på
10 miljoner kronor till jämställda löner inom kvinnodominerade yrkesgrupper, samt 3 miljoner för satsningar på bristyrken. Jämställdhetssatsningar har gjorts på bland annat sjuksköterskor och socialsekreterare. Bristyrkessatsningar har bland annat gjorts på ingenjörer,
läkare, bygglovshandläggare. Satsningarna har varit nödvändiga för att konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och för att rekrytera och behålla medarbetare. Utfallet för
de prioriterade grupperna har i genomsnitt varit 3,5 procent.

6

Handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för jämställda löner
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Under våren har förvaltningarna påbörjat arbetet med analyser och ställningstaganden för
att identifiera de grupper som 2018 års jämställdhet- och bristyrkessatsningar bör riktas
mot.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,19
4,25
4,00

4,22
4,27
4,06

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,74

3,75

3,79
3,55

3,80
3,58

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,36
4,40
4,21

4,39
4,43
4,24

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex

–

–

–

–

Tabell 25: Indikatorer mål 25, Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Att medarbetare är friska och i arbete är grunden för att kunna bygga robusta samarbetskulturer utan konflikter, där alla arbetar mot samma mål samt vet sin roll och sitt uppdrag. Konflikter och sjukskrivningar kan minska en verksamhets effektivitet med upp till 20
procent. Arbetsmiljö och hälsa är ett viktigt och prioriterat område för Region Gotland.
I jämställdhetsplanen 2016-2018 är ett av målen att Region Gotlands sjuktal inte ska överstiga 4,5 oavsett kön. Regionstyrelsen har även fått i uppdrag av regionfullmäktige att samordna insatser med målet att minska sjuktalet i regionen till högst 4,5 procent i genomsnitt.
Under 2016 påbörjades en kartläggning av regionens sjuktal inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att identifiera eventuella mönster som bidrar till ett högt sjuktal på organisatorisk nivå. Det arbetet har fortsatt under 2017 med stöd
även på enhets- och individnivå. Arbetet har resulterat i att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningens sjuktal har slutat stiga och även sänkts något.
Alla övriga förvaltningar arbetar aktivt med att identifiera orsaker till höga sjuktal samt att
vidta åtgärder. Målet för 2017 är att sjuktalen slutat stiga inom alla förvaltningar och börjar
gå ned. I dagsläget har sjuktalet sjunkit i några förvaltningar medan det inom andra förvaltningar har höjts.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland tecknade ett nytt företagshälsovårdsavtal inför 2017 och som gäller fram
till 2020. I det nya avtalet lyftes särskilt fram intentionen att göra en förskjutning av insatserna till främjande och förebyggande hälsoarbete på gruppnivå istället för efterhjälpande
insatser på individnivå.
Under året har Försäkringskassan och samordnare för rehabiliteringskoordinator vid vårdcentralerna träffat de fackliga parterna samt de i regionen som arbetar inom HR-området.
Detta för att skapa förståelse för de olika aktörernas roller i samband med rehabilitering
och för att identifiera hur samarbetet ska ske för att uppnå målet med att sänka sjuktalet.
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för ”heltid som norm”
som är ett partsgemensamt arbete mellan SKL och Kommunal. Heltid som norm ska vara
implementerat i verksamheten 2020 och en handlingsplan ska tas fram till den 31 december
2017.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2017

2016

2015

2014

5,9*
6,5*
4,0*

5,9 (6,9)
6,6 (7,6)
3,6 (4,2)

5,6 (6,8)
6,4 (7,5)
3,1 (4,1)

4,7 (6,2)
5,2 (6,7)
3,0 (3,8)

Tabell 26: Indikatorer mål 26, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
*Avser 2016-09-01 - 2017-08-31

2017-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Procentuell
skillnad

Kvinnor

6,5

6,6

-0,3

Män

4,0

3,4

17,3

Totalt

5,9

5,8

1,7

2017-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Procentuell
skillnad

Tabell 27: Sjuktal (%)

Regionstyrelseförvaltningen

5,0

–

Teknikförvaltningen

4,7

3,7

27,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5,2

5,6

-8,2

Kultur- och fritidsförvaltningen

5,3

5,8

-8,9

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

5,7

5,8

-2,9

BUN

5,8

6,1

-3,6

GVN

4,7

4,6

2,2

Socialförvaltningen

7,1

7,2

-1,7

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5,4

4,9

10,8

–

Tabell 28: Sjuktal per förvaltning (%)

Medarbetare i siffror

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Antalet medarbetare uppgick vid månadsskiftet augusti/september 2017 till 6 538, varav
5 824 var tillsvidareanställda och 714 var tidsbegränsat anställda. Motsvarande period, augusti/september 2016, var antalet tillsvidareanställda 5 859 och antalet tidsbegränsat anställda 758, totalt 6 617. En minskning har alltså skett med 35 tillsvidareanställda. Minskningen av tillsvidareanställd personal kan till en del förklaras med att personlig assistans vid
socialförvaltningen övergick till privat regi i februari 2017, samt att minskad tillströmning
av ensamkommande barn och unga påverkat antalet anställda. Den faktiskt arbetade tiden
har minskat med totalt 1,5 procent.
Av de tillsvidareanställda var 80,4 procent heltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsanställda med tillsvidareanställning var 81 procent.

36 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

Totalt antal anställda (månadsavlönade)

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2017-08-31

Motsvarande
period
föregående år

Förändring

5 824

5 859

- 35

714

758

- 44

6 538

6 617

- 79

2017 jan - aug

Motsvarande
period
föregående år

Förändring (%)

4 762 547

4 863 054

- 2,1

814 556

819 636

- 0,6

588 049

576 265

+ 2,0

6 165 152

6 258 955

-1,5

Tabell 29: Totalt antal anställda (månadsavlönade), 2016

Faktiskt arbetad tid

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade
Totalt

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 30: Faktiskt arbetad tid, timmar
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4.6

Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Sammanfattning

Samtliga nämnder/förvaltningar har i sin verksamhetsplan förhållit sig till målområdet. De
flesta nämnder har kommenterat målområdet med att de finansiella målen framförallt är
centrala. Avseende tillämpliga mål så anser de flesta att målet att regionens materiella tillgångar ska vårdas är ett sådant. Soliditetsmålet och målet om egenfinansierade investeringar
anses inte tillämpligt av någon nämnd/förvaltning.
När det gäller prioriterade utvecklingsområden så är det endast hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen som uppgett sådana inom målområdet. Flera nämnder har prioriterat aktiviteten effektiv resursanvändning. Eftersom det inte är direkt kopplat till något
mål så hänvisas till varje nämnds delårsrapport för att få en bild av vilka aktiviteter som pågår.

Mål 27: Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Målet att budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden uppnås inte
för 2017.
Det budgeterade resultatet är 27 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas till 4 832
mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 0,6 procent av nettokostnaden.

Mål 28: Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Årets prognos
är 69 mnkr vilket är 1,4 procent av nettokostnaden. Det indikerar att målet inte kommer att
uppnås.
Tekniska nämnden kommenterar sitt resultat i förhållande till målet och kommer inom
nämndens område att uppnå det.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Mål 29: Soliditeten skall vara minst 45 %

Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Målet för soliditeten uppnås inte. Soliditeten för perioden uppgår till 44,1 procent vilket är
en förbättring i jämförelse med förra året. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden
är -8,9 procent.
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Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag

Målet om att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås.
Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland, efter finansnetto och med hänsyn
tagen till jämförelsestörande poster uppgår till 2,7 procent.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är i perioden 4,9 procent. Se vidare i
stycke 4.6.3 nettokostnadsökning.

Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Nämnderna har kommenterat detta mål som ett som de förhåller sig till. Dock finns relativt
lite aktiviteter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med en kort- och långsiktig investeringsplan för
framförallt medicinteknisk utrustning för att i så liten utsträckning som möjligt behöva göra
investeringar på grund av haveri och därmed arbeta mot målet att vårda tillgångarna.
Regionstyrelsen har aktiviteter kring lokalförsörjningen samt arbetar med att utveckla investeringsprocessen. Båda dessa syftar till att bidra till måluppfyllelse.
Tekniska nämnden följer upp indikatorerna för målet. Avseende reinvesteringar i andel av
VA-budget så är 12 procent av budgeten avsatt för detta, 24,3 mnkr. Hittills i år är en fjärdedel av dessa 12 procent upparbetade, 6 mnkr. Den andra indikatorn som avser kostnad
för planerat underhåll per m2 redovisas i nedanstående tabell. Någon analys av resultatet är
inte gjord.

PU per m2

2012

2013

2014

2015

2016

73

119

120

127

110

Tabell 31: Kostnad för planerat underhåll (kr/m2)

Mål 32: Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Måluppfyllelse kommenteras i samband med bokslutet.

39 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

4.6.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till +173 mnkr. Det positiva resultatet för perioden beror
främst på att verksamhetens intäkter ökat med 7,5 procent och att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat mycket, 4,9 procent. Samtidigt har personalkostnaderna inklusive
pensioner och semesterlöneskuld bara ökat med 2,1 procent.
Bland verksamhetens intäkter är det vinster från försäljning av exploateringsfastigheter, riktade statsbidrag från skolverket och socialstyrelsen samt konsumtionsavgifter för vattenoch avlopp som står för större delen av intäktsökningen. Statsbidragen från Migrationsverket har däremot minskat med 5 procent motsvarande 6 mnkr.
Reavinster på 11 mnkr är bokförda i perioden. Balanskravsresultatet i perioden uppgår till
170 mnkr, se not 9. Återstående del av balanskravsunderskott från tidigare år kommer att
kunna justeras i år.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är + 92 mnkr. Nämndernas positiva budgetavvikelse beror till stor del på att semesterlöneskulden når sitt bottenläge efter
sommaren. Budgeten för semesterlöneskulden är inte periodiserad i motsvarande utsträckning. Nämnderna har också fått in mer intäkter i form av bidrag än föregående år.
100

92

80
60
45

52

40

38

15

20
0

Budgetavvikelse jan-aug
-20

-26

-40
-60
-80

Budgetavvikelse helår

-14
-31

-26

-59
-71

-100
-101
-120
Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 1: Nämndernas budgetavvikelse netto, mnkr 2012-2017
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4.6.2

Prognos

Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland beräknas till 69 mnkr vid årets slut.
Prognosen har förbättrats sedan månadsrapporten för maj. Då beräknades ett resultat på
54 mnkr (delårsrapport 1; 38 mnkr).
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -26 mnkr jämfört med budget. Det är en förbättring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet beräknades bli -45 mnkr och vid delårsrapport 1, -47 mnkr. De nämnder som prognostiserar
en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) samt byggnadsnämnden (-1 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott.
Prognosen har förbättrats av flera skäl, både centralt och för nämnderna. Skatteintäkter och
bidrag har ökat, försäljningar sker i stabil takt, nämnderna har mycket låg kostnadsutveckling samt relativt stora intäkter.
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
Jan-aug
2017

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2017
2017

Årsbudget
2017

Prognos Helårsav2017
vikelse

Bokslut
2016

175

159

16

268

250

18

31

15

14

1

24

23

1

2

160

145

15

244

227

17

29

116

92

24

174

167

7

10

Teknikförvaltning

81

55

26

122

114

8

10

Samhällsbyggnadsförvaltning

35

37

-2

52

53

-1

0

11

12

-1

18

19

-1

1

6

5

1

11

11

0

1

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
(2016 delat på ledningskontor och serviceförvaltning)
Tekniska nämnden

varav

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Kultur- och fritidsnämnden

95

93

2

142

141

1

2

Barn- och utbildningsnämnden

752

702

50

1 127

1 123

4

16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

189

159

30

284

272

12

15

Socialnämnden

838

838

0

1 258

1 285

-27

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

979

1 009

-30

1 504

1 544

-40

-82

3 161

3 069

92

4 786

4 812

-26

-31

Summa

Tabell 32: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder (mnkr)
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4.6.3

Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, efter finansnetto och
med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster är 2,7 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 4,9 procent.
7,0%
5,8%

6,0%

6,0%

4,9%

5,0%

4,5%

4,3%
Skatteintäkter och bidrag

4,0%

3,0%

2,0%

3,3%

3,0%

2,7%

2,4%
1,9%

Nettokostnad inkl finansnetto
(jämförelsestörande poster har
exkluderats)

1,5%

1,0%
0,3%
0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2012-2017 (procent)

I diagrammet visas nettokostnadsökningen i förhållande till ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Siffrorna för 2016 och bakåt är helårssiffror medan 2017 är ökningen
i perioden jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret pekar på en
nettokostnadsökning på 5 procent.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Nettokostnadsökningen i perioden är 0,9 procent för nämndernas verksamheter. I utfallet
ingår även interna transaktioner. Nettokostnadsökningen är något högre än förra året, men
ändå väldigt låg. Man kan tolka det som att besparingskraven för 2017 börjar slå igenom,
men en djupare analys måste göras i samband med bokslutet. Kultur- och fritidsnämnden
håller på att anpassa verksamheten utifrån att nämnden ska läggas ner och verksamheterna
ska fördelas till andra nämnder. Detta visar sig bland annat i att medarbetare slutar och att
verksamheten går på sparlåga under 2017, därav den markanta minskningen av nettokostnadsutvecklingen. Avseende regionstyrelsens verksamhet har en hel del köp- och säljverksamhet övergått till att bli anslagsfinansierad, detta visar sig i ökad nettokostnadsutveckling
eftersom de interna intäkterna har minskat.
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Nämnd

Regionstyrelsen

Nettoutfall aug
2016, mnkr

Nettoutfall aug Procentuell för- Procentuell för2017, mnkr
ändring 2016ändring 20152017
2016

131

159

21,4

-6,4

14

14

0

-6,7

varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret

139

Serviceförvaltningen

-22

Regionstyrelseförvaltning
Tekniska nämnden

145

0

Jämförelse ej
möjlig pga omorganisation

57,1 (överskottet
har ökat)

107

92

-14,0

-10,1

Teknikförvaltning

65

55

-15,4

-23,5

Samhällsbyggnadsförvaltning

42

37

-11,9

23,5

14

12

-14,3

7,7

7

5

-28,6

40,0

98

93

-5,1

4,3

Barn- och utbildningsnämnden

710

702

-1,1

-1,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

164

159

-3,0

-4,1

Socialnämnden

839

838

-0,1

2,4

Hälso- och sjukvårdsnämnden

971

1 009

3,9

2,6

3 041

3 069

0,9

0,5

varav

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Summa

Tabell 33: Nettokostnadsökning 2017 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade
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Bruttokostnadsutvecklingen i perioden har varit negativ med -0,6 procent vilket motsvarar
-34 mnkr. Intäkterna har också minskat med -2,2 procent, framförallt beroende på förändringen av köp- och säljverksamheten inom serviceförvaltningen som övergått till anslagsfinansiering.
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Personalkostnaderna har ökat med 0,7 procent jämfört med samma period förra året och
antal anställda har minskat med 79 personer jämfört augusti 2016. Beräknad kostnad för
samtliga löneökningar 2017 är uppbokade i perioden.

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall
Jan 17 - Aug 17,
mnkr

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Aug 16,
mnkr

Procentuell
skillnad

2 760

2 822

-2,2

2 139

2 124

0,7

15,2

15,6

-2,6

Utbildning, kurs o konferensavgifter

19

17

11,8

Representation

1,5

1,7

-11,8

Konsulter

25

26

-3,8

Hyrpersonal

65

51

27,5

300

293

2,4

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

3 280

3 350

-2,1

Summa kostnader

5 829

5 863

-0,6

Nettokostnad

3 069

3 041

0,9

Tabell 34: Kostnader och intäkter januari-augusti 2017 jämfört med januari-augusti 2016 (inklusive interna poster)

4.6.4

Låneskuld och likviditet

Låneskulden har under perioden ökat till 666 mnkr. Ett nytt kortfristigt lån på 100 mnkr
har tagits upp och amortering har gjorts med 4 mnkr, en nettoökning med 96 mnkr. Fortsatt höga investeringsutgifter har föranlett skuldökningen. En större fastighetsförsäljning på
ca 180 mnkr planeras ske inom det närmaste halvåret och kommer att möjliggöra att det
kortfristiga lånet kan lösas.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen uppgår till 0,97 procent och har sjunkit med
0,19 procentenheter sedan årsskiftet. Anledningen är det kortfristiga lånet som tagits upp
till rörlig ränta. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 4 mnkr. För helåret
prognostiseras räntekostnaderna för lån till 7 mnkr.
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Likviditeten har under perioden försämrats med 7,5 mnkr trots det kortfristiga lånet på 100
mnkr. Den omfattande investeringsverksamheten gör att även checkräkningskredit behöver
nyttjas under ca 20 dagar varje månad. Fordringarna på migrationsverket uppgick vid periodens slut till ca 44 mnkr.
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4.6.5

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2017 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag uppgår till 820,1 mnkr. Det är lägre än 2016 men Region Gotland befinner sig ännu
på en hög nivå. Minskningen beror på att stora investeringsprojekt är inne i ett slutskede
och då minskar investeringskostnaderna i takt med färdigställandet.
Utfall för investeringar januari till augusti uppgår till 253,8 mnkr. Utfall för exploatering
samma period uppgår till 9,3 mnkr.
Enligt nämndernas uppskattning och prognos kommer helårsutfallet för investeringar att
ligga på 438,2 mnkr och 37,3 mnkr för exploatering. Tidigare år har utfallet på helår blivit
lägre än prognosen vid delårsrapport 2 pekat mot. Bedömningen är att utfallet även 2017
kommer bli något lägre än prognos.
Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2017

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

RS/LK
RS/SF

Budget
2016

Bokslut
2016

19 244

291

19 963

17 567

RS/RSF

31 318

6 287

20 668

TN/TKF

618 714

217 216

361 900

889 048

544 186

TN/SBF

4 087

1 719

4 087

9 042

6 385

BN/SBF

800

59

400

600

174

MHN/SBF

500

148

500

0

0

KFN/KFF

1 600

153

1 600

1 932

1 764

BUN/UAF

25 000

8 125

15 300

26 613

14 618

GVN/UAF

7 905

5 295

7 905

10 220

5 104

SON/SOF

7 500

1 441

4 000

16 498

4 787

HSN/HSF

21 855

13 381

21 855

22 827

21 521

Totalt samtliga investeringar

719 279

253 824

438 215

1 015 987

616 397

Exploateringsbudget

100 854

9 291

37 331

Grundbudget 2017
Exploatering grundbudget 2017
Kompletteringsbudget 2017 7
Tilläggsanslag 2017
Totalt samtliga investeringar

405 100
46 800
356 184
12 049
820 133
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Tabell 35: Investeringsprognos för helåret 2017 (tkr)

7

Varav exploatering 54 054
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4.6.6

Intäkter och kostnader för flyktingmottagande

Region Gotland har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader som uppkommer vid
flyktingmottagande. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan, s.k. schablonersättningar, och en del behöver ansökas om. Ersättningarna betalas ut av och återsöks
från Migrationsverket. Det är olika regler och ersättningar för asylsökande och personer
med uppehållstillstånd.
Den centrala ekonomiadministrationen inom Region Gotland ansvarar för att återsöka ersättningar från Migrationsverket, följa upp och utreda avvikelser mellan sökt belopp och
erhållet belopp och fördelar ersättningarna till de olika nämnderna.
Schablonersättningar utan ansökan betalas ut från Migrationsverket för olika tidsintervall,
beroende på typ av ersättning görs utbetalningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Ersättningarna betalas i huvudsak ut i efterhand.
För ersättningar som betalas ut från Migrationsverket efter ansökan, bokförs intäkten på
berörda förvaltningar när ansökan skickas in.
Ersättningar för perioden 1 januari - 31 augusti 2017

Utbetalade schablonersättningar:
Återsökta ersättningar efter ansökan:
varav utbetalda ersättningar efter ansökan:

42 785 000 kronor
44 167 000 kronor
70 000 kronor

Utifrån intäkter och kostnader redovisade på projektkod 49 har Region Gotland för januari
– augusti 2017 haft ett överskott på 13,3 miljoner kronor för flyktingmottagande. Dock har
alla kostnader som varit förknippade med flyktingmottagandet inte kunnat fångas upp i redovisningen av ovan nämnda orsaker. Ett överskott på 13,3 miljoner kronor är därför troligen inte rättvisande, men det är inte möjligt att utifrån projektkod i redovisningen få fram
ett mer riktigt resultat.
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Region Gotland har en fordran på Migrationsverket på 62,7 miljoner kronor, varav 37,7
miljoner kronor avser 2017.
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5 Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer korta sammanfattningar av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För
mer information om nämndernas verksamheter hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.
5.1

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen är Region Gotlands samlade förvaltning med ansvar för:
•
•
•
•
•

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning och koncernsamordning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Den samlade koncernstyrningen läggs fast i regionens strategiska plan och budget, i styrkortet och i prioriterade områden i koncernledningsgruppen. Uppföljningen sker i koncernens delårsbokslut, årsbokslut och i separata uppföljningstillfällen vid behov i olika frågor.
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan, verksamhetsplan och uppföljning följs förvaltningens eget arbete som del i den totala verksamheten och måluppfyllelsen. Förvaltningens arbete har en viktig roll men den samlade effekten syns framför allt i en större helhet tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de mycket kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga förvaltningar och
dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT och
åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är
hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för att förbättra arbetsmiljön.
Periodens resultat uppgår till 14,8 mnkr. Årsprognosen beräknas till ett överskott mot budget på 17 mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018 års besparingar.
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5.2

Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

2017 har hittills varit ett händelserikt år med mycket på gång i form av redan tidigare påbörjade aktiviteter samt en rad nytillkomna. Inte minst på miljöområdet har arbetet det senaste året tagit ett ordentligt kliv framåt. Återanvändandet av det vatten som används vid
backspolning av filter har varit ett uppskattat tillskott för bevattning och dammbindning.
Tankarna kring återanvändning av spillvatten på Östergarnslandet har börjat ta form och
står inför realisering. På Storsudret har förstudien av möjligheterna att etablera en testbädd
syftande till att göra Storsudret självförsörjande på vatten visat sig mycket lovande och medel har sökts från Vinnova och EU inför en realiseringsfas.
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En kvarvarande utmaning är att bemanna organisationens alla delar. Ett antal vakanser gapar fortfarande tomma efter en längre tids sökande efter lämpliga kandidater. I möjligaste
mån köps stöd av konsulter vilket kortsiktigt fungerar men långsiktigt är en allt för kostsam
lösning.
Avseende tidigare startade aktiviteter ingår projekteringen av Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Den har påbörjats och anläggningen beräknas kunna tas i bruk år
2019. Ombyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk är en annan som har påbörjats och
löper enligt plan. Herrviks bräckvattenverk har varit i drift ett år och snart uppnås maximerat antal anslutningar.
Bygget av kryssningskajen är under slutförande och har gått bra, trots allt för många vädermässiga utmaningar. Planeringen av brobygget i anslutning till kryssningskajen pågår. Tyvärr ses ingen möjlighet att färdigställa bron inför 2018 års kryssningssäsong. Arbetet med
att hitta en provisorisk lösning som möjliggör för resenärerna att ta sig över färjeleden utan
att störa trafiken pågår.
Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen
har varit bättre än många områden i mellan Sverige. För att hantera vattenbristen har Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet.
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott i driftbudgeten med 7,9 mnkr. Resultat
för perioden januari – augusti är positivt med 25,6 mnkr ( 26,5 mnkr). Nettokostnaden har
sjunkit med 14% vilket förklaras av att internräntan sänkts från 4% till 2%.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas enligt prognosen bli 399,2 mnkr,
vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 697,7 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januari-augusti uppgår till 226,5 mnkr (307,1 mnkr).
5.3

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på -2 048 tkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett underskott på -815 tkr.

Kostnaderna för RIB organisationen har stigit orimligt mycket under perioden, fördjupad
analys kommer att startas under hösten för att hitta anledningar.
Tre anledningar till det beräknade underskottet är, ökad kostnad på RIB organisationen,
ökade kostnader på verkstadssidan på grund av haverier och ett kraftigt minskat antal
IVPA-larm som faktureras hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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5.4

Byggnadsnämnden

Förvaltningen har lanserat den nya e-portalen för byggnadsnämndens verksamheter från
och med april 2017. Lanseringen har gått bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april. En ökning av användandet ses månad för månad. Det finns i dag 19
olika e-tjänster inom byggnadsnämndens verksamheter.
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör enhet Geografisk informations verksamhetsområde. Beviljas ansökan kommer det innebära ett stort lyft för verksamheten och möjlighet att satsa på utveckling och
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effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare samt
för handläggare på Region Gotland.
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 917 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1 361 tkr, orsaken är att det ackumulerade intäktstappet under perioden inte kommer hämtas igen.
5.5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för
luftkvaliteten i Visby
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Beviljas ansökan
kommer det innebära ett stort lyft för verksamheterna och möjlighet att satsa på utveckling
och effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare
samt för handläggare på Region Gotland.
Enhet Förvaltningsstöd har rekryterat ytterligare en medarbetare, en verksamhetsutvecklare
med erfarenhet och kompetens i miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.
Detta kommer att ge en omedelbar effekt på det stöd som kan lämnas till arbetsuppgifter
inom verksamhetsområdet
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett överskott på 766 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Prognosen för helåret pekar mot ett
överskott på 439 tkr, orsaken är sänkta driftkostnaderna i form av personalkostnader.
5.6

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har ett positivt resultat i perioden på 2,3 miljoner som till stor del beror på vakanta tjänster och allmän återhållsamhet som uppstår när inte full arbetsstyrka finns på
plats. För helåret beräknas ett överskott på ca en miljon.
Den kommande omorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten har genomsyrat allt
och allas arbete inom förvaltningen och har förmodligen påverkat resultat och långsiktigt
utvecklingsarbete, något som är naturligt vid en stor förändring.
Men förvaltningen har dock levererat både bra och viktig verksamhet som har kommit gotlänningarna till gagn. Övergripande har ett kompetensutvecklingsprojekt, ”Så många fler”,
för personal inom Gotlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna och kultur- och fritidsförvaltningen fördjupats. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för mångfald, interkulturalitet, ickediskriminering, jämställdhet, normkritiskt tänkande och tillgänglighet.
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Det största enskilda eventet under året har varit genomförandet av NatWest Island Games
där 2500 idrottsutövare från 23 öar från hela världen kom till Gotland för att tävla. Spelen
blev en succé och genomförandet fick mycket goda betyg.
5.7

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden (BUN) har ett prognostiserat resultat på 4,4 miljoner kronor. Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,8 miljoner kronor. Prognosen för barn
och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor.
Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn för förskola är lägre
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i förhållande till verkligt antal barn och att antalet barn och elever som får uppehållstillstånd ökar. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 272 barn och
elever. Ökningen av antalet barn och elever ser ut att fortsätta kommande år vilket innebär
behov av ökade resurser. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Det prognostiserade resultatet på 4,4 miljoner kronor innebär att besparingen inför år 2017 på 16 miljoner kronor klaras av.
År 2017 var 84 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (yrkesprogram), vilket är fem procentenheter lägre än under 2016 då andelen var 89 procent, men i nivå med
vad riket som helhet hade som medelvärde under 2016. Hur resultaten ser ut i riket som
helhet 2017 finns ännu inte tillgängligt. I resultaten märks att resultaten skiljer dels mellan
pojkar och flickor dels mellan grundskolorna. Detta är en tydlig signal om att arbetet med
att i högre grad uppnå en likvärdig utbildning över hela ön är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.
Projektet kring nyanländas lärande fortsätter med olika kompetensutvecklande insatser för
medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. En central mottagningsfunktion för
nyanlända har startat inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet.
Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet och att ge alla
nyanlända elever en likvärdig skolstart, där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter
tillvaratas så att undervisningen ska kunna anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa
sätt.
Sjuktalet minskat något från 6,4 procent förra året till 6 procent i år. Inom förskolan finns
dock enheter med höga sjuktal och har också på övergripande nivå ett högre sjuktal är genomsnittet för hela BUN:s ansvarsområde. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer bland annat personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna
för lärarna att arbeta mer koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen.
5.8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 12,2 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån januari till augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en
budget i balans på alla enheter. Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka 3,5 miljoner kronor, vilket var förväntat och en åtgärdsplan finns
för att nå en budget i balans under 2018. Den största positiva avvikelsen ligger hos integrationsenheten som har en positiv prognos på åtta miljoner kronor. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Antagningsstatistiken till gymnasiet läsåret 2017/18 visar att 91,5 procent av eleverna i årkurs 9 på Gotland valde den kommunala gymnasieskolan. 82 elever valde utbildning på annan ort i första hand. Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och
fick sitt förstahandsval tillgodosett var 90 procent vid gymnasievalet 2017. År 2016 var andelen 87 procent.
Wisbygymnasiet håller en fortsatt hög nivå beträffande kunskapsresultatet. Både i jämförelse med tidigare år och med övriga riket. Andelen elever med högskolebehörighet efter
avslutat yrkesprogram i den kommunala gymnasieskolan är högre år 2017: 51 procent. Året
innan var andelen 32 procent. Rikets siffra för 2016 var 31 procent.
Den långsiktiga trenden under senare år för vuxenutbildningen har fortsatt. Verksamheten
har fler utlandsfödda elever än någonsin och ett ökat inslag av distanskurser. Även Gotlands folkhögskola har på senare år fått breddad verksamhet och förändrad rekryteringsbas,
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som kräver nya kompetenser: nyanlända och personer med exempelvis social problematik
och neuropsykiatriska funktionshinder. Integrationsenheten har öppnat en ny central mottagning för nyanlända med annat modersmål än svenska. Detta ska bland annat säkra att
eleverna får en likvärdig skolstart där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter tillvaratas så att undervisningen anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa sätt.
Antalet anställda inom nämndens ansvarsområde har minskat med tre anställda jämfört
med samma period 2016 och var den 31 augusti 334 stycken. En orsak är de organisationsförändringar som pågår inom Wisbygymnasiet. Sjuktalen har minskat något och ligger på
5,8 procent i slutet av augusti, jämfört med motsvarande period 2016 då sjuktalet var sex
procent. Kompetensförsörjningen bedöms på sikt vara en stor utmaning.
Nämnden ser positivt på och är beredd att vid årsskiftet ta över ansvaret för såväl ungdomsgårdar som hanteringen av stödet till studieförbunden från kultur- och fritidsnämnden
5.9

Socialnämnden

För 2017 prognostiseras ett underskott på 27 mnkr. 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 och LSS.
Användningen av hyrpersonal har ökat kraftigt på grund av att det är svårt att rekrytera.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,9 procent. Exklusive flyktingverksamhet är underskottet 16,7 mnkr och nettokostnadsutvecklingen för helåret 2,9 procent. För perioden är
resultatet ett underskott mot budget på 0,4 mnkr.
Förutsättningarna är bättre då förvaltningen fått kompensation i nivå med de relativt stora
löneökningarna inom Kommunals avtalsområde. Trots detta prognostiseras ett underskott
för helåret kopplat till bland annat följande: Nya förutsättningar gäller för ensamkommande barn med nya regler och sänkt ersättning från 1 juli vilket också ger stora omställningskostnader. Underskottet bedöms bli cirka 10 mnkr men det är mycket svårt att bedöma. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar bedöms öka under hösten. Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så ökar tyvärr kostnaderna för
hyrpersonal resterande del av året.
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och förvaltningen strävar efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten.
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Efter sju månader kan konstateras att sjuktalet är stadigt vikande. Förvaltningens ackumulerade sjuktal för januari till juli (6,97) är nu lägre än för samma period föregående år (7,36).
Ett flertal avdelningar visar samma positiva tendens tack vare deras medvetna arbete med
att sänka sjukfrånvaron.
5.10 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet, patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin
vistelse på mottagningen och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO. Från årsskiftet gäller ett nytt samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset. Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen har tillgängliggjorts för patienterna via nätet.
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Under sommaren har det varit en hög belastning inom intensivsjukvården, vilket påverkat
flera andra delar inom sjukvården. Vårdplatsläget på avdelningarna har varit ansträngt men
trots allt hanterbart tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer samt ett
mycket gott samarbete inom hela sjukvården.
Stort fokus läggs på olika aktiviteter och insatser för att minska beroendet av hyrpersonal.
Det ekonomiska resultatet är efter augusti månad minus 30,0 miljoner och en nettokostnadsutveckling på 4,2 procent. Helårsprognosen beräknas till -40 mnkr. Det stora negativa
resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter
inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit möjlig under det första kvartalet.
5.11 Patientnämnden

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt tandvård. Patientnämnden har tre huvuduppgifter: stödja och
hjälpa patienter och deras närstående som har klagomål eller synpunkter på vården, bidra
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården, ge tvångsvårdade patienter möjlighet att få en stödperson.
Under perioden har 158 (153) ärenden inkommit. Primärvården uppvisar en ökning av antalet ärenden. Det har inkommit 63 klagomål jämfört med 32 år 2016 och 47 år 2015. Det
har tillsatts 4 (0) stödpersoner.
Nämnden håller budget men har ett mindre plusresultat än 2016. Detta beror på att planeringsmöten hållits inför den presidiekonferensen som nämnden arrangerar i november
2017. Prognosen är att nämndens budget går mot ett nollresultat.
Stödpersonsverksamheten uppvisar en dubblerad kostnad i perioden jämfört med 2016.
Det är glädjande att något fler patienter än föregående år fått en stödperson. Inkommer en
anmälan om stödperson är det ett lagkrav att tillsätta en stödperson. Prognosen är ett nollresultat.
5.12 Överförmyndarnämnden

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Överförmyndarnämnden har under 2017, genom goda rekryteringar, två timanställda extraresurser och ett välplanerat och prioriterat arbete fokuserat kansliets insatser på ett fungerande sätt så att nästan samtliga av nämndens mål för året har uppfyllts.
Vad gäller den ekonomiska delen så redovisar nämnden ett negativt resultat med 0,4 mnkr i
perioden. Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 0,3 mnkr för helåret till följd
av ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom finns en risk att de nya reglerna kring ersättning till asylsökande ensamkommande barn som kommer till Gotland efter 1 juli kan generera underskott om inte nämnden får sina kostnader täckta via schablonersättningen. Inför 2018 bedöms kostnaden för arvoden öka med cirka 1 miljon kronor
på grund av migrationsverkets nya regler för ersättning till kommuner för asylsökande ensamkommande barn som kom till Gotland före 1 juli och ännu är under 18 år.
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6 Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller
betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill
säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än två procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB, Gotlands Stuveri AB, Visby Centrum AB,
Gotland Grönt Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB undantagits.
6.1

AB Gotlandshem

Bolaget är ett av Region Gotland helägt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande
och förvaltning av fastigheter.
Företaget äger 5 430 lägenheter, varav 202 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening
och 30 blockuthyrda lägenheter samt 438 lokaler. Av lägenheterna återfinns 1 132 lägenheter utanför Visby.
•
•
•
•
•

Periodens nettoomsättning: 269,4 mnkr (2016: 265,2)
Periodens resultat 42,5 mnkr (2016: 29,9)
Investeringar i anläggningstillgångar 130,6 mnkr (2016: 93,9)
Låneportföljen har ökat med 65,1 mnkr (2016: 19,6)
Bostadsbeståndet har ökat med 25 lägenheter, nyproduktion av 24 lägenheter i Adjutanten 4 Visby och en ombyggnation av lokal i Visby.

Resultatet för perioden januari-augusti 2017 överstiger budget. Resultatet förväntas dock
minska under hösten primärt till följd av redovisningsmässiga förluster vid utrangering och
utbyten av komponenter i bolagets fastigheter. Tertialets förbättrade resultat beror främst
på ett gynnsamt ränteläge, men är även ett resultat av kostnadsmedvetenhet i fastighetsförvaltningen. Investeringstakten har som planerat ökat under perioden, vilket även medfört
ökad belåning. Den förväntade årsprognosen bedöms dock bli betydligt bättre än budgeterat.
Utveckling framåt

AB Gotlandshem blickar framåt mot en spännande period med flera utmaningar. Några av
dessa är:
•
•
•

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

6.2

Byggstart på Sergeanten 5 under november
Inflyttning Adjutanten 1 den 1 februari och 1 mars 2018
Försäljning av drygt 900 lägenheter under hösten, där merparten finns i Visby
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) fungerar som holdingbolag till
två helägda dotterbolag. Det ena är Wisby Strand Congress & Event AB och det andra är
Inspiration Gotland AB. Bolaget äger inte längre några fastigheter och bedriver ingen verksamhet mer än att fullfölja den skadeståndsprocess som pågår mot några av bolagets tidigare företrädare.
Resultatet per sista augusti är negativt. Enda affärshändelsen i år är en försäljning av inventarier för bokfört värde till dotterbolaget Inspiration Gotland. Bolaget har inte intäkter som
täcker löpande driftskostnader som bl.a. advokatkostnader och avskrivningar. För att styrelsen ändå ska kunna fortsätta driva den rättsliga processen har regionfullmäktige beslutat
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om en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom kapitaltillskott från ägaren Region Gotland.
Utveckling framåt

Skadeståndsprocessen fortskrider och parterna ska i september slutföra sin talan varför rättegången i Gotlands tingsrätt förhoppningsvis hålls kort därefter. När skadeståndsprocessen är avslutad ska bolaget likvideras som planerat.
6.3

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Bolaget äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av NT Management AB.
Resultatet för perioden är negativt. Per sista augusti är cirka 30 procent av det egna kapitalet förbrukat. Det görs dock en slutfakturering av resterande del av den omsättningsbaserade hyran i slutet av året vilket kommer att ha positiv effekt på resultatet. Ett ägartillskott
blir dock oundvikligt, vilket även gällt tidigare år. Tillskottet beräknas uppgå till 2 mnkr. En
uppgradering har gjorts av fastighetens Wi-Fi nätverk, till en kostnad av 500 tkr, för att
svara mot besökarnas behov av tillgänglighet.
På grund av fortsatt gynnsamt ränteläge har räntekostnaderna sjunkit väsentligt vilket är
positivt för resultatet.
Utveckling framåt

Hyresavtalet går ut vid årsskiftet 2018/19 varför förhandlingar om framtiden kommer upptas med hyresgästen under 2017. Kongresshallen har nu varit i drift i 10 år vilket börjar
märkas på inventariernas förslitning. Den tekniska livslängden och utvecklingen medför ett
ökat investeringsbehov de kommande åren. Det trådlösa mikrofonsystemet kommer att behöver bytas under året på grund av ändrade myndighetsregler om tillåtna frekvensband.
Eventuellt behöver också ett krånglande ljudmixerbord ersättas.
6.4

Inspiration Gotland AB

Inspiration Gotlands huvudsakliga verksamhet är att marknadsföra Gotland som besöksoch inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå. Under året har regionfullmäktige samt bolagets styrelse fattat beslut om avveckling av huvudverksamheterna i bolaget som ska vara genomförd till årsskiftet 2017/2018. Verksamheterna kommer då att övergå till Region Gotland i oförändrad eller förändrad form.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Periodens resultat är negativt och uppgår till -1,2 mnkr. Det negativa resultatet beror både
på minskade intäkter och ökade kostnader. Intäkterna är cirka 1 mnkr lägre än föregående
år till följd av framförallt ändrade redovisningsrutiner kring biljettförsäljning. Kostnaderna
är 1,3 mnkr högre och består främst av högre personalkostnader som utökning av antal
tjänster, dubbla årspensionspremier, rekryteringskostnader samt eftersläpning av lönerevision.
Bolaget räknar med ett minusresultat på 2,1 mnkr för 2017. Aktiva åtgärder krävs för att
minimera förlusten.
Utveckling framåt

Då bolaget ska avvecklas är fokus på den processen under resterande del av året. Det inbegriper personalfrågor, kommande organisatoriska förändringar och uppsägning av avtal
med mera.
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6.5

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 118,9 mnkr, vilket är 7 procent över budget. Resultatet för Värme ligger något under budget, vilket främst beror på lägre intäkter till följd
av varmare väder än det normalår som är grund för budget. Bredbands rörelseresultat ligger
över budget. Resultatet för Elnät ligger över budget vilket främst beror på högre volymer
vilket gör att transiteringsintäkterna är högre än budgeterat. Resultatet för Elförsäljning ligger under budget, främst på grund av lägre marginaler.
Investeringsutfallet är 129,6 mnkr vilket är 9 procent under budget. Inom Elnät ligger investeringarna på budget och inom Värme ligger investeringarna något under budget. Avvikelserna i utfall jämfört med budget helt hänförbart till att utfallen kommer något senare under året. Detta pekar på att den budgeterade nivån nås vid årets slut.
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) och SAIFI (medelavbrottsfrekvens) ligger båda på en nivå efter augusti som gör det möjligt att nå målen på helåret.
Viktigare händelser

I maj månad kom beskedet att Svenska Kraftnät inte kommer bygga en ny kabel till
fastlandet.
• Projektet Smart Grid Gotland avslutades under juni månad.
• Ett intensivt arbete för att höja kvaliteten i elnätet pågår med omfattande röjning av
ledningsgator, förstärkt ledningsunderhåll och kablifiering av särskilt utsatta delar av
elnätet.
• Extern revision av ledningssystemet i arbetsmiljö, miljö och kvalitet genomfördes i
maj
•

Utveckling framåt

I Region Gotlands Energiplan 2020 finns mål om omfattande vindkraftsutbyggnad på Gotland. Idag finns 180 MW installerad effekt. För att möjliggöra en utbyggnad av förnybar
energi på Gotland behöver överföringskapaciteten till fastlandet utökas. Svenska Kraftnät
har emellertid beslutat att inte bygga en ny kabel till fastlandet varför osäkerhet råder om
när en lösning på överföringsförmågan till fastlandet kan vara på plats. Energiminister Ibrahim Baylan har lämnat ett utredningsuppdrag till Energimyndigheten att utreda förutsättningarna för ett helt förnybart energisystem på Gotland. GEAB kommer att delta i denna
utredning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Värmeproduktionen är till 99 procent förnybar och investeringar görs för att förnya, effektivisera och göra produktionen än mera miljövänlig.
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159

95
752

189

838
979

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
3 069

838
1 009

*Ledningskontoret, 14 mnkr, Serviceförvaltningen, 15 mnkr.

3 161

93
702

11
6

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa

55
37

81
35
12
5

92

14
145

15
160

116

159

175

92

0
-30

30

2
50

-1
1

26
-2

24

1
15

16

Utfall Avvikelse
Jan-aug Jan-aug
2017
2017

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen

Nämnd

Budget
Jan-aug
2017

4 786

1 258
1 504

284

142
1 127

18
11

122
52

174

24
244

268

Budget
2017

4 812

1 285
1 544

272

141
1 123

19
11

114
53

167

23
227

250

-31

-25
-82

-27
-40
-26

15

2
16

1
4
12

1
1

10
0

8
-1
-1
0

10

2
29

1
17
7

31 *

Bokslut
2016

18

Prognos
Helårs2017 avvikelse

Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

Region Gotland
Regionstyrelsen
Delårsrapport 2, 2017
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2017, mnkr
Periodens
budget netto
1
11
12
13
14
15

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

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Periodens Avvikelse mot Årsbudget
utfall netto
budget
netto

36,5
13,6
4,7
2,4
7,4
8,3

35,7
11,7
6,4
1,9
7,2
8,4

0,8
1,9
-1,7
0,4
0,2
-0,1

54,8
20,5
7,0
3,6
11,2
12,5

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

120,6
2,0
11,2
-11,2
3,8
29,0
11,6
31,7
5,3
36,7
0,5

117,9
1,7
11,8
-15,4
1,8
28,4
11,3
35,9
4,5
38,6
-0,5

2,6
0,4
-0,6
4,2
2,0
0,6
0,3
-4,2
0,8
-1,9
1,0

180,8
3,0
16,7
-16,8
5,7
43,5
17,4
47,5
8,0
55,0
0,7

3
30
31
32
35
36
38
39

Fritid och kultur
Gemensam verksamhet
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan

104,7
3,9
21,1
0,0
19,8
37,6
11,5
10,7

103,2
2,0
21,1
0,0
19,3
38,9
11,2
10,7

1,4
1,9
0,1
0,0
0,5
-1,3
0,4
0,0

157,0
5,9
31,7
0,0
29,7
56,3
17,3
16,1

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

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

918,0
44,1
205,4
1,8
53,0
29,9
389,5
164,6
15,7
0,0
14,1

851,1
4,9
217,9
2,0
48,6
31,4
369,3
152,3
11,4
1,0
12,3

66,9
39,1
-12,5
-0,2
4,4
-1,5
20,2
12,3
4,3
-1,0
1,8

1376,9
66,1
308,1
2,7
79,6
44,8
584,2
246,9
23,5
0,0
21,1

5
51
52
53
54
55
59

Vård och omsorg
Gemensamt socialförvaltningen
Vård och omsorg enl socialtjänstlagen
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor

833,4
20,1
489,0
149,8
154,7
13,5
6,3

828,9
18,3
469,9
154,7
169,0
12,0
5,1

4,5
1,9
19,1
-4,9
-14,2
1,5
1,1

1250,1
30,2
733,5
224,7
232,1
20,3
9,4
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Periodens
budget netto

Periodens Avvikelse mot Årsbudget
utfall netto
budget
netto

6
61
62

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

12,9
2,1
10,9

6,8
-2,7
9,6

6,1
4,8
1,3

19,4
3,1
16,3

7
71
72
73
74
75

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

44,9
0,6
2,1
42,1
0,0
0,2

37,2
-0,1
1,0
47,1
-10,8
0,0

7,7
0,6
1,1
-5,0
10,8
0,2

67,3
0,8
3,1
63,1
0,0
0,2

8
80
81
82
83
84
85
86
87

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

979,0
94,1
482,6
70,0
17,4
91,4
109,9
92,4
44,5

1008,0
102,3
517,4
68,9
17,8
79,0
114,1
90,8
17,7

-29,0
-8,2
-34,8
1,1
-0,4
12,4
-4,2
1,6
26,8

1503,2
141,1
723,8
104,9
26,1
137,1
164,9
138,5
66,8

9
92
94
97

Gemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet

110,6
110,4
0,2
0,0

82,6
100,4
-10,4
-7,3

28,0
9,0
10,6
7,3

176,4
176,1
0,2
0,0

3160,6

3071,6

89,0

4785,9

Summa
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Investeringsutgifter per verksamhet 2017 jan-aug, tkr
Kod

Verksamhet

Årsbudget

Utgift

Avvikelse

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

1 000

102

898

20

Infrastruktur, skydd mm

4 626

2

4 624

21

Fysisk o teknisk planering

100

58

42

22

Teknisk verksamhet

73 758

1 010

72 748

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

3 650

0

3 650

24

Gatu- och Väghållning

72 493

12 170

60 323

25

Parkverksamhet

12 537

2 972

9 566

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

22 400

0

22 400

27

Miljö- och hälsoskydd

200

47

154

28

Räddningstjänst

4 087

1 717

2 370

30

Gemensam verksamhet

1 500

0

1 500

35

Biblioteksverksamhet

0

37

-37

36

Fritidsverksamhet

-7 933

219

-8 152

38

Ungdomsverksamhet

0

16

-16

39

Kulturskolan

25

167

-142

40

Central administration

8 925

2 554

6 372

41

Förskola

61 653

23 694

37 958

43

Fritidshem

0

137

-137

45

Obligatoriska skolan

5 235

3 018

2 217

46

Gymnasieutbildning

6 205

5 145

1 060

47

Vuxenutbildning

38 998

15 118

23 880

49

Folkhögskola

8 196

233

7 963

51

Gemensamt SOF

7 500

350

7 150

52

Vård och omsorg enl SOL

0

938

-938

54

Individ och familjeomsorg

0

81

-81

61

Flyktingmottagning

0

72

-72

71

Näringsliv och bostäder

0

219

-219

72

Hamnverksamhet

143 999

88 378

55 622

73

Buss- och biltrafik

3 827

1 373

2 454

74

Vatten och avlopp

199 456

42 382

157 075

75

Avfallshantering

7 968

451

7 517

80

Primärvård

2 855

0

2 855

82

Specialiserad psykiatrisk vård

7 761

3

7 758

86

Försörjningsverksamhet

23 022

25 412

-2 390

87

Administrativ service

21 855

13 378

8 478

92

Regiongemensam administration

26 418

5 958

20 460

94

Fastighetsförvaltning

42 361

12 083

30 278

97

Försörjningsverksamhet

13 856

1 273

12 584

818 533

260 765

557 768

Summa
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1,8
not 2,8
not 3,8

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

not 4
not 5
not 6
not 7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

not 9

Utfall
jan-aug
2017

Utfall
jan-aug
2016

Bokslut

Prognos

Rev
Budget

2016

2017

2017

964,1
-3 890,6
-169,1
-3 095,6

896,8
-3 760,0
-158,5
-3 021,7

1 402,6
-5 798,4
-237,4
-4 633,2

4 140
-8 724
-248
-4 832

4 300
-8 907
-235
-4 842

2 492,3
787,1
6,4
-17,6
172,6

2 382,1
744,9
4,6
-14,5
95,4

3 590,8
1 117,3
23,2
-16,3
81,8

3 735
1 180
12
-26
69

3 710
1 191
7
-39
27

0,0
0,0
172,6

0,0
0,0
95,4

0,0
0,0
81,8

0
0
69

0
0
27

Utfall
Utfall
2017-08-31 2016-08-31

Bokslut
2016

Finansieringsanalys, mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

172,6

95,4

81,8

169,1
68,2
-11,8
0,3
0,0

158,5
39,9
-18,5
0,0
0,0

237,4
56,6
-29,1
2,3
0,3

398,4

275,3

349,3

not 12

-0,2

-3,7

-2,9

not 13

-49,6

-66,9

-58,1

Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -) not 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-218,5
130,1

-31,3
173,4

150,6
438,9

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

not 15

-260,9
0,0
23,0
-0,9
-238,8

-352,1
0,0
18,7
-3,5
-336,9

-616,4
0,0
30,5
-5,4
-591,3

not 16

0,3

0,8

-10,2

Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

not 17
not 18
not 19

100,9
-7,8
7,8
101,2

103,8
1,8
20,9
127,3

105,4
-12,8
37,6
120,0

Årets kassaflöde

not 20

-7,5

-36,2

-32,4

not 3
not 10

not 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar (ökn -, minskn +)

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall
Utfall
2017-08-31 2016-08-31

Bokslut
2016

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

not 21

13,6

16,6

15,9

not 22
not 23
not 24

3 490,2
324,9
91,2
3 919,9

3 221,4
325,6
80,3
3 643,9

3 394,8
336,4
91,5
3 838,6

Bidrag till statlig infrastruktur

not 25

16,7

17,3

17,1

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

not 26
not 27
not 28
not 29
not 30

22,3
9,3
441,7
150,3
9,2
632,8

23,3
8,9
421,1
130,0
12,9
596,2

22,7
8,7
402,3
140,0
16,7
590,4

4 569,4

4 257,4

4 446,1

1 842,0
172,6
2 014,6
27,1
1 987,5

1 760,2
95,4
1 855,6
27,1
1 828,5

1 760,2
81,8
1 842,0
27,1
1 814,9

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital

not 31

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 32
not 33

839,9
14,2
854,1

754,0
15,1
769,1

770,2
15,6
785,8

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 34
not 35

1 039,6
661,1
1 700,7

935,1
697,6
1 632,7

938,8
879,5
1 818,3

4 569,4

4 257,4

4 446,1

1 280,1
2 422,0
9,1

1 378,6
2 474,1
23,3

1 280,1
2 442,0
18,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
not 36
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 37
Framtida leasingkostnader
not 38

61 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

Noter, Region Gotland
jan-aug
2017

jan-aug
2016

jan-dec
2016

15,2
323,2
83,1
389,5
60,5
10,7
81,9
964,1

15,7
309,1
84,4
367,6
55,0
18,5
46,5
896,8

24,5
468,0
120,3
576,8
80,3
29,1
103,6
1 402,6

Not 2 - Verksamhetens kostnader, mnkr
Material, inventarier
Bidrag, transfereringar
Entreprenader, köp av verksamhet
Konsulter
Tillfälligt inhyrd personal
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter
Förändring pensionsavsättning
Utbetalda pensioner
Pensionskostnad individuell del
Särskild löneskatt pensioner
Förändring semesterlöneskuld
Förbrukningsmaterial
Reaförluster, utrangering av tillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

jan-aug
2017
-48,7
-148
-714,3
-25,7
-64,1
-1 564,3
-479,8
-42,8
-79
-73,3
-50,2
40,2
-244,5
-0,3
-395,8
-3 890,6

jan-aug
2016
-52,0
-147,4
-639,5
-25,5
-50,5
-1 548,4
-472,6
-25,8
-75,6
-70,7
-42,7
32,2
-241,4
0,0
-400,1
-3 760,0

jan-dec
2016
-84,5
-201,8
-1 037,6
-46,6
-78,9
-2 309,8
-711,8
-38,8
-114,0
-107,0
-65,7
-2,7
-371,2
-2,3
-625,7
-5 798,4

Not 3 - Avskrivningar, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning av anläggningstillgång
Summa avskrivningar

jan-aug
2017
-3,8
-115,9
-49,4
0,0
-169,1

jan-aug
2016
-3,2
-106,9
-48,2
-0,2
-158,5

jan-dec
2016
-4,8
-160,3
-72,1
-0,2
-237,4

Not 4 - Skatteintäkter, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning
Prognos slutavräkning
Summa skatteintäkter

jan-aug
2017
2 508,1
7,4
-23,2
2 492,3

jan-aug
2016
2 402,6
-3,4
-17,1
2 382,1

jan-dec
2016
3 604,0
4,3
-17,5
3 590,8

Not 5 - Statsbidrag och utjämning, mnkr
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

jan-aug
2017
670,9
105,7
-4
88
13,7
-71,5
-15,7
787,1

jan-aug
2016
642,9
104,9
-1,2
82,7
4,8
-69,6
-19,6
744,9

jan-dec
2016
964,3
157,4
-1,8
123,9
7,2
-104,3
-29,4
1 117,3

Not 6 - Finansiella intäkter, mnkr
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Vinst avyttr finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

jan-aug
2017
2,1
1
3,1
0,2
6,4

jan-aug
2016
2,9
1,5
0
0,2
4,6

jan-dec
2016
2,9
2,7
13,3
4,3
23,2

Not 1 - Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsmedel
Avgifter och taxor
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenader
Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
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Not 7 - Finansiella kostnader, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån
Räntekostnad pensioner
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

jan-aug
2017
-4,3
-13,3
-0,3
-1,1
1,4
-17,6

jan-aug
2016
-7,9
-6,6
-0,4
-1,1
1,5
-14,5

jan-dec
2016

Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr

jan-aug
2017

jan-aug
2016

jan-dec
2016

Reavinster
Summa jämförelsestörande intäkter

10,7
10,7

18,5
18,5

29,1
29,1

Reaförluster
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

0,0
0,0
0,0
10,7

0,0
-0,2
-0,2
18,3

-2,3
-0,2
-2,5
26,6

jan-aug
2017
172,6
-10,7
8,4
0,0
0,0
0,0
170,3
0,0
0,0
170,3
-15,8
154,5

jan-aug
2016
95,4
-18,5
0,6
0,0
0,0
0,0
77,5
0,0
0,0
77,5
-71,1
6,4

jan-dec
2016
81,8
-29,1
2,6
0,0
0,0
0,0
55,3
0,0
0,0
55,3
-71,1
-15,8

Not 10 - Avsättningar, mnkr
Pensionsavsättning inkl löneskatt
Avsättning återställning pågående deponier
Summa

2017-08-31
69,7
-1,5
68,2

2016-08-31
40,2
-0,3
39,9

2016-12-31
56,5
0,1
56,6

Not 11 - Övriga ej kapitalpåverkande poster, mnkr
Omklassificering exploateringsmark till
omsättningstillgång
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3

Not 12 - Förändr av förråd och
exploateringstillgångar, mnkr
Ingående förråds- och exploateringstillgångar
Utgående förråds- och exploateringstillgångar
Förändring

2017-08-31
31,4
31,6
-0,2

2016-08-31
28,5
32,2
-3,7

2016-12-31
28,5
31,4
-2,9

Not 13 - Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar, mnkr
Ingående kortfristiga fordringar
Utgående kortfristiga fordringar
Förändring

2017-08-31
542,3
591,9
-49,6

2016-08-31
484,2
551,1
-66,9

2016-12-31
484,2
542,3
-58,1

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen

- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
- justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- juster. för återför orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat

-10,4
-6,7
-0,6
-1,7
3,1
-16,3

0,3
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Not 14 - Förändring av kortfristiga skulder, mnkr
Ingående kortfristiga skulder
Utgående kortfristiga skulder
Förändring

2017-08-31
879,5
661,0
-218,5

2016-08-31
728,9
697,6
-31,3

2016-12-31
728,9
879,5
150,6

Not 15 - Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr
Fastigheter och mark
Maskiner och inventarier
Aktier
Summa

2017-08-31
21,5
0,3
1,2
23,0

2016-08-31
18,2
0,5
0,0
18,7

2016-12-31
29,6
0,9
0,0
30,5

Not 16 - Förändring av långfristiga fordringar
Avser utlämnade lån, andelar och medlemsbevis
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

0,0
0,3
0,3

-0,1
0,9
0,8

-11,4
1,2
-10,2

Not 17 - Långfristig upplåning, mnkr
Nya lån i banker och kreditinstitut
Finansiell leasing
Summa

2017-08-31
100,0
0,9
100,9

2016-08-31
100,0
3,8
103,8

2016-12-31
100,0
5,4
105,4

Not 18 - Amorteringar, mnkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån
Amortering
Lösen av lån
Förändring kortfristig del av amortering
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

-4,8
0,0
-3,0
-7,8

-4,5
0,0
6,3
1,8

-11,4
0,0
-1,4

Not 19 - Förutbetalda intäkter, mnkr
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Periodens intäktsförda förutbetalda avgifter/bidrag
Summa

2017-08-31
4,6
14,0
-10,8
7,8

2016-08-31
19,3
10,8
-9,2
20,9

2016-12-31

Not 20 - Förändring av likvida medel, mnkr
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

2017-08-31
16,7
9,2
-7,5

2016-08-31
49,1
12,9
-36,2

2016-12-31
49,1
16,7
-32,4

Not 21 - Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
IT-system
- varav externt förvärvade

2017-08-31
15,9
0,0
-3,8
1,5
0,0
13,6
82
-68,4
13,6

2016-08-31
9,1
4,7
-3,1
5,9
0,0
16,6
79,6
-63
16,6

2016-12-31

13,6

16,6

0,0

0,0

15,9
0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

- varav internt upparbetade
Avskrivningstider

-12,8

28,7
22,7
-13,8
37,6

9,1
4,7
-4,7
6,8
0,0
15,9

80,5
-64,6
15,9

64 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Not 22 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Summa

Delårsrapport 2, 2017

2017-08-31
3394,8
0,0
-115,8
222,3
-11,1
3 490,2
5 975,4
-2 485,2
3 490,2

2016-08-31
3026,8
-4,7
-106,9
306,5
-0,3
3 221,4
5 549,3
-2 327,9
3 221,4

2016-12-31

44,3
1 693,4
1 102,2
218,7
67,6
364,0
3 490,2

45,1
1 528,7
1 029,5
208,5
62,9
346,7
3 221,4

44,3
1 509,3
1 070,2
213,6
63,5
493,9

10-60 år

10-60 år

10-60 år

2017-08-31
336,4
0,0
-44,1
36,8
-3,9
-0,3
324,9
1 607,4
-1 282,5
324,9

2016-08-31
330,1
0,0
-43,3
39,6
-0,8
0,0
325,6
1 526,0
-1 200,4
325,6

2016-12-31

12,4
253,5
35,4
23,6
324,9

9,6
251,5
36,7
27,8
325,6

13,6
257,7
37,6
27,5

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Not 24 - Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier
Utlämnade lån
Övrigt
Summa

2017-08-31
52,9
4,6
33,7
91,2

2016-08-31
53,0
4,8
22,5
80,3

2016-12-31
53,0

Not 25 - Bidrag statlig infrastruktur, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

2017-08-31
16,7

2016-08-31
17,3

2016-12-31
17,1

Avskrivningstider

Not 23 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Finansiell leasing lös egendom
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Finansiell leasing lös egendom
Summa
Avskrivningstider

3 026,8
-5,0
-160,3
537
-3,7
3 394,8

5 773,2
-2 378,4
3 394,8

3 394,8

330,1
-0,3
-64,9
72,5
-1,0
0,0
336,4

1 579,4
-1 243,0
336,4

336,4

4,6
33,9
91,5

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.
Bidraget upplöses på 25 år.

Not 26 - Förråd, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral
Varuförsörjning
TKF utförarnas förråd
Försäljning Folkhögskolan
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

17,6
4,3
0,3
0,1
22,3

18,1
4,1
1,0
0,1
23,3

17,5
4,2
0,8
0,2
22,7
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Not 27 - Exploateringstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering/justering
Årets exploateringsutgifter
Försäljning/avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2017-08-31
8,7
0,0
2,3
-1,7
9,3

2016-08-31
9,2
0,0
0,0
-0,3
8,9

2016-12-31

Not 28 - Kortfristiga fordringar, mnkr
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Summa

2017-08-31
16,8
63,6
340,0
20,0
1,3
441,7

2016-08-31
5,3
45,9
347,2
20,5
2,2
421,1

2016-12-31
8,0
61,9
286,1
45,5
0,8
402,3

Not 29 - Kortfristiga placeringar, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

72,0
40,6
37,7
150,3

56,3
35,2
38,5
130,0

64,6
37,2
38,2
140,0

80,3
38,2
53,3
171,8

72,5
36,0
51,3
159,8

71,4
37,8
49,9
159,1

Not 30 - Kassa och bank, mnkr
Kassa
Bank
Summa

2017-08-31
0,3
8,9
9,2

2016-08-31
0,1
12,8
12,9

2016-12-31
0,2
16,5
16,7

Not 31 - Övrigt eget kapital, mnkr
Pensionsreserv
Vatten och avloppsverksamhet
Övrigt eget kapital
Summa

2017-08-31
60,9
8,5
1 918,1
1 987,5

2016-08-31
60,9
0,0
1 767,6
1 828,5

2016-12-31
60,9
-2,2
1 756,2
1 814,9

Marknadsvärden
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

9,2
0,3
1,0
-1,8
8,7

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
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Not 32 - Avsatt till pensioner, mnkr
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Utgående avsättning för särskild avtalspension
Löneskatt
Utgående avsättning särskild avtalspension inkl löneskatt
Summa avsättning pensioner totalt inkl löneskatt
varav löneskatt
Aktualiseringsgrad, %

Delårsrapport 2, 2017

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

619,8
66,6

574,4
41,8

574,4
59,7

52,9
13,3
0,0
0,2
0,2
-10,5
675,9
164,0
839,9

38,2
3,6
0,0
0,5
-0,5
-9,4
606,8
147,2
754,0

53,5
6,6
0,0
0,5
-0,9
-14,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0

839,9
164,0

754,0
147,2

770,2
150,4

96,0

96,0

96,0

619,8
150,4
770,2

0,0
0,0
0,0

Not 33 - Andra avsättningar, mnkr
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning
15,6
15,5
15,5
Nya avsättningar
0,0
0,0
0,9
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
-1,4
-0,4
-0,8
Utgående avsättning
14,2
15,1
15,6
Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs fram till 2019
Not 34 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Långfristig leasingskuld
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda intäkter VA
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2017-08-31
665,0
12,8
141,0
208,8
11,9
0,1
1 039,6

2016-08-31
570,0
27,8
133,3
192,0
11,9
0,1
935,1

2016-12-31
565,0
19,8
140,8
201,1
11,9
0,2
938,8

Not 35 - Kortfristiga skulder, mnkr
Leverantörsskulder
Pensionskostnad individuell del
Semesterlöneskuld
Interimsskulder
Checkräkningskredit
Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)
Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna löner
Upplupna avgångsvederlag
Kortfristig leasingskuld

2017-08-31
110,2
73,3
183,5
202,8
0,0
1,3
57,1
0,0
10,0
1,0
10,8

2016-08-31
113,1
70,7
189,4
206,3
41,0
1,3
55,8
0,0
11,3
0,5
0,0

2016-12-31
158,8
107,0
224,5
243,7
0,0
5,0
51,3
13,3
0,0
2,2
7,8
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Förutbetalda försäljningsinkomster
Övrigt
Summa
Not 36 - Borgensförbindelser, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa
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0,4
10,7
661,1

3,5
4,7
697,6

0,0
65,9
879,5

2017-08-31

2016-08-31
1 368,3
0,8
9,5
1 378,6

2016-12-31

1 270,3
0,6
9,2
1 280,1

1 270,3
0,6
9,2
1 280,1

Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 368 097,2 mnkr och totala tillgångar till 369 960,4 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 260,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
2 272,2 mnkr
Not 37 - Pensionsförpliktelser, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

2017-08-31
1 965,2
12,9
38,7
-63,4
-0,3
-4,0
1 949,1
472,9
2 422,0

2016-08-31
2 032,9
12,9
9,9
-62,2
-0,8
-1,6
1 991,1
483,0
2 474,1

2016-12-31
2 032,9
19,1
9,9
-93,7
-0,8
-2,2
1 965,2
476,8
2 442,0

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

10,8
12,8
0,0
23,6

6,8
21,0
0,0
27,8

7,7
19,8
0,0
27,5

7,0
2,1
0,0
9,1

15,2
8,1
0,0
23,3

13,4
4,8
0,0
18,2

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 38 - Framtida leasingkostnader, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärdet av framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
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Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr
Koncern
Koncern
utfall
utfall
jan-aug
2017 jan-aug 2016
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Bokslut

Prognos

2016

2017

1 305,6
-4 096,3
-220,3
-3 011,0

1 246,2
-3 989,5
-210,1
-2 953,4

1 880,1
-6 132,9
-313,9
-4 566,7

4 738,3
-9 152,7
-324,8
-4 739,2

2 492,3
787,1
5,6
-40,5
233,5

2 382,1
744,9
4,8
-36,6
141,8

3 590,8
1 117,3
23,6
-53,6
111,4

3 735,0
1 180,0
12,1
-61,7
126,2

0,0
0,0
233,5

0,0
0,0
141,8

0,0
0,0
111,4

0,0
0,0
126,2
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Balansräkning, mnkr
Koncern
utfall

Koncern
utfall

Bokslut

2017-08-31

2016-08-31

2016

13,6

16,6

15,9

5 644,7
348,0
45,3
6 051,6

5 222,3
351,8
37,4
5 628,1

5 454,4
350,9
45,4
5 866,6

Bidrag till statlig infrastruktur

16,7

17,3

17,1

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

28,2
9,3
481,7
150,3
55,4
724,9

28,3
8,9
519,5
130,0
68,9
755,6

27,9
8,7
457,2
140,0
28,1
661,9

6 793,2

6 401,0

6 545,6

2 222,0
233,5
2 455,5
27,1
2 428,4

2 110,9
141,8
2 252,7
27,1
2 225,6

2 110,6
111,4
2 222,0
27,1
2 194,9

855,6
52,6
908,2

768,8
53,3
822,1

785,6
59,1
844,7

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 614,2
815,3
3 429,5

2 387,3
938,9
3 326,2

2 356,1
1 122,8
3 478,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 793,2

6 401,0

6 545,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
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Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Koncerninterna mellanhavanden

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

Ägd andel Försäljning
Köpare
100%
17,4
100%
24,4
100%
0,5
100%
100%
0,7
100%
1,1
25%
0,7
44,8

Ägd andel Ägartillskott
Givna
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
0,0

1 281,0
2 422,0
12,6

0,1
0,1
16,4
44,8

Säljare
18,3
9,2
0,7

0,0

Mottagna

1 379,5
2 474,1
25,7

Lån

0,0

Givare

8,1

Koncernbidrag
Givna
8,1

1 281,0
2 442,3
140,4

0,0

Mottagare

8,1

1,9
6,2

Mottagna

1 270,3

Borgen
Givare
1 270,3

0,0

Utdelning
Givna

0,6
1 270,3

59,0

1 210,7

Mottagare

0,0

Mottagna

Region Gotland
Regionstyrelsen
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7.8

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och
i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är externt förvärvade.
Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska
livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har aktiverats med 1,4 mnkr, (internränta 2
procent). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Riktlinjer för komponentredovisning av anläggningstillgångar antogs av regionstyrelsen i
februari 2017. Enligt riktlinjerna ska nya investeringar i byggnader och större tekniska anläggningar såsom vatten- och avloppsverk, vatten- och avloppsledningar samt hamnar
komponentredovisas om investeringsutgiften överstiger 10 mnkr. För befintliga anläggningstillgångar sker en successiv övergång till komponentredovisning i takt med att tillkommande utgifter över 0,4 mnkr för ovannämnda tillgångsslag ska komponentredovisas.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och realränteobligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Pensionsmedlen har värderats i sin helhet. Övriga finansiella tillgångar redovisas
som anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier i dotterbolag och långfristiga
fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningsvärde.
Leasing

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet
för kommunal redovisning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Investeringsbidrag understigande ett prisbasbelopp intäktsförs direkt.
Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning,
utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida
förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS17”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Planen för efterbehandlingsåtgärder revideras inför varje årsbokslut och avsättningen redovisas med det nya beräknade värdet för de framtida åtgärderna. Värdet beräknas baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på
balansdagen.
Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden är bokförd som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består
av personalens sparade semesterdagar och okompenserad övertid per den 31 augusti. I
skulden ingår även ferielöneskuld och upphållslöneskuld samt skuld för jour och beredskap. Till skulden har även lagts sociala avgifter motsvarande ordinarie personalomkostnadspålägg på 39,7 procent.
Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2017 för skatteavräkningen 2017 samt justering av skatteavräkning 2016.
Sammanställd redovisning

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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål per nämnd

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

Ekonomisk hållbarhet
Mål
7.

Ingen bostadsbrist

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

12. Ett gott näringslivsklimat

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐
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Ekologisk hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

20. God kvalitet i skolan

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

Medarbetare
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Ekonomi
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen är Region Gotlands samlade förvaltning med ansvar för
•
•
•
•
•

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning och koncernsamordning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Den samlade koncernstyrningen läggs fast i regionens strategiska plan och budget, i styrkortet och i prioriterade områden i koncernledningsgruppen. Uppföljningen sker i koncernens delårsbokslut, årsbokslut och i separata uppföljningstillfällen vid behov i olika frågor.
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan, verksamhetsplan och uppföljning följs förvaltningens eget arbete som del i den totala verksamheten och måluppfyllelsen. Förvaltningens arbete har en viktig roll men den samlade effekten syns framför allt i en större helhet tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
mycket kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den
regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
och dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT och
åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är
hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för att förbättra
arbetsmiljön.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott mot budget på 17 mnkr vilket är
nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018
års kostnadssänkningar.
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Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

2 Händelser av väsentlig betydelse
Under den aktuella perioden syns en rad större händelser som påverkar förvaltningens arbete framåt. Sammanfattningsvis handlar det om:
-

Beslutet att till årsskiftet lägga ner kultur- och fritidsförvaltningen och nämnden.
Den utredning som gjorts för att säkra den fortsatta verksamheten har tagit resurser
i anspråk i förvaltningen. Hittills tagna beslut tyder på att regionstyrelseförvaltningen framåt ska ta ansvar för verksamheten inom kultur- och fritidsområdet vilket ställer krav på ett aktivt implementeringsarbete.

-

Beslut är fattat att verksamheten som idag bedrivs inom Inspiration Gotland ska
överföras till Region Gotland. Analysarbetet kräver resurser inom regionstyrelseförvaltningen och förändringen kommer innebära att verksamhet förs till förvaltningen från årsskiftet.

-

Året har inneburit ett stort tryck på det regionala utvecklingsområdet. Statligt beslutade medel för tillväxt, arbetet med hållbara Gotland samt förstärkning inom exploateringsområdet ställer mycket höga krav. Då även grunduppdraget kräver resurser
för t ex utveckling av regionala utvecklingsstrategin och strategi för hållbart serviceutbud beräknas resurserna inom området inte räcka till inom ram.

-

Nationellt ses ett ökat fokus på kris- och katastrofberedskap. Arbetet innebär höga
och ökande förväntningar på regionens kapacitet att samverka och samordna. Nytt
regeringsuppdrag väntas påverka regionens uppdrag inom totalförsvaret.

-

Vissa kompetensområden är en brist i hela regionen vilket gör att gemensamma
projekt är svåra att driva. Under perioden har arbetet med införande av e-arkiv
skjutits framåt på grund av resursbrist.

-

Förvaltningens krav på besparingar börjar ge effekter i utformningen av stödet och
serviceutbudet. Detta har väckt negativa reaktioner från övriga förvaltningar vilket
ställer höga krav på chefer och medarbetare i regionstyrelseförvaltningen för att
kunna upprätthålla balans och god arbetsmiljö.

-

Från och med halvårsskiftet 2017 har ansvaret för bosättning för nyanlända förts
över till regionstyrelsen. I migrationsverkets etableringsersättning ingår bl a finansiering för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning. Fördelningen av statsbidraget mellan nämnder behöver till följd förändringen av ansvaret ses över.

-

Arbetet med utveckling av finansieringsmodellen har fortsatt. Dock finns ytterligare
utmaningar. Dagens prismodeller är uppbyggda på att klara mindre variationer i volymer. Nu sätts systemet på prov då flera förvaltningar signalerar större volymförändringar inom tex IT- och måltidsverksamhet.
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3 Förväntad utveckling
Regionstyrelseförvaltningen etablerades vid årsskiftet och är fortfarande i ett utvecklingsskede. Under året planeras ytterligare insatser för att stärka kvaliteten i det interna arbetet.
De händelser som beskrivs under avsnittet ovan kommer att ställa stora krav på förvaltningen speciellt utifrån de stora krav på besparingar som redan åligger verksamheten.
Kraven på sänkta kostnader om totalt 53 mnkr fördelades av planeringsskäl redan initialt
mellan de tre åren och mellan förvaltningens avdelningar. Kostnadssänkningarna har initialt
till viss del kunnat göras inom områden som inte givit negativ effekt i övriga verksamheter
men ju längre in i treårsperioden arbetet kommer desto större blir de synliga effekterna.
För att ha en rimlig möjlighet att genomföra kostnadssänkningar och också minimera de
negativa effekterna måste förvaltningens eget arbete med att digitalisera stärkas ytterligare.
Inom området regional utveckling krävs utökade resurser för att lösa exploateringsarbetet
(Visborg, Östercentrum och Hamnen) samt tillväxtprogrammet.

4

Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

I arbetet att ta fram förvaltningens verksamhetsplan för året gjordes bedömningen att förvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens
styrkort. Förvaltningens uppdrag är att genomföra den koncernövergripande uppföljningen
vilken redovisas separat och inte som en del i förvaltningens uppföljning.
För att utifrån givna ekonomiska krav och förutsättningar på bästa sätt kunna bidra till
måluppfyllelsen i styrkortet har regionstyrelseförvaltningen i verksamhetsplanen identifierat
fyra övergripande strategiska och långsiktiga utvecklingsområden.
•
•
•
•

Fokuserad regional utveckling
Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Kvalitet i den egna verksamheten

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

En rad aktiviteter har planerats under året för att leda till önskad utveckling inom de prioriterade områdena och därmed positivt påverka måluppfyllelsen enligt styrkortet. Drivande i
förvaltningen är därför att åstadkomma de aktiviteter som planerats och delårsuppföljningen blir därför till stor del en aktivitetsuppföljning.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att förvaltningen är på god väg i de aktiviteter som
planerats.
4.2

Samhälle

Inom perspektivet samhälle är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete har
strukturerats i utvecklingsområdet ’’Fokuserad regional utveckling’’. Detta i syfte att stödja
regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland.
En rad viktiga aktiviteter är planerade inom området och alla utom en är påbörjade eller genomförda under perioden. Flertalet av aktiviteterna är av väldigt långsiktig karaktär och ger
en viktig grund för fortsatt arbete.
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4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

Utvecklingsområdet Fokuserad regional utveckling har indelats i ett antal
aktivitetsområden. Nedan beskrivs vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde:
Regional utvecklingsstrategi inkl strategier för god och jämlik hälsa
•
•

Förslag till regioninterna strategier för jämlik hälsa är framtagna. Det externa
perspektivet kopplas till den framtida regionala utvecklingsstrategin RUS.
Uppföljningar av vision och regional utvecklingsplan, RUP är genomförda. Även projektdirektiv och –plan framåt är klara. Målformuleringar påbörjas under september och
kommer användas i dialogprocess under hösten.

Långsiktigt hållbart serviceutbud
•

Ett första utkast till strategi är framtaget och bearbetas i olika forum under hösten.

Exploatering och bostadsförsörjning
•
•

•
•

Regionstyrelsen har tagit beslut om inrättande av ny struktur för exploatering i samverkan. Bemanning klar och försöksperiod inleds 1 september.
Beträffande process för fastighetsförsäljningar har regionstyrelsen godkänt
problemanalys och åtgärdsbehov som förvaltningen lagt fram. Arbetet sker under hösten i enlighet med fastställd utvecklingsplan.
Exploateringsplan och -budget beslutad av regionfullmäktige den 19 juni.
Arbetet med samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland har avrapporterats till
styrgrupp enligt plan. Återstår att besluta och implementera föreslagen lösning.

Jämställt tillväxtarbete och Hållbara Gotland
•

•

Genomförandet av projektet Jämställd Tillväxt pågår enligt plan och är delrapporterat
till Tillväxtverket. Kompetensutvecklingsinsatser för nyckelfunktioner är planerade och
genomförs under hösten.
Arbetet med genomförandet av tillväxtprogram och Hållbara Gotland pågår.
Rekrytering av projekthandläggarstöd klart.

Integration
•

Förslag till integrationsstrategi för Gotland är klar och behandlad i regionstyrelsen den
31 augusti.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Utvecklat kris- och katastrof beredskapsarbete med fokus på civilt försvar
•

En plan för utvecklad beredskapsförmåga är framtagen i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.

Hållbart ekologiskt samhälle
•

Nämndernas egna handlingsplaner för miljö, enligt miljöprogrammet, RS §308/2015
ger struktur för fortsatt arbete. Biogassamordningen har övergått från projektform till
uppdrag och linjeansvaret har förtydligats. Biogas är med som krav i pågående
upphandlingar. Ett antal interna och externa vattenrelaterade samarbetsprojekt pågår.
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4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Fokuserad regional utveckling
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

R egional utvecklingsstrategi
Framtagande av strategi för jämlik hälsa

X

Framtagande av en regional utvecklingsstrategi

X

Långsiktigt hållbart serviceutbud
Framtagande av strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud

X

Ex ploatering och bostadsförsörjning
Framtagande av exploateringsprocess

X

Framtagande av process för fastighetsförsäljning

X

Framtagande av exploateringsplan
Framtagande av riktlinjer bostadsförsörjning (samhällsperspektiv)
Samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland

X
X
X

Jäm ställt tillväx tarbete och hållbara Gotland
Genomföra projekt Jämställd Tillväxt

X

Genomföra tillväxtprogram och Hållbara Gotland

X

Integration
Framtagande av integrationsstrategi för Gotland

X

Stärkt krisberedskapsförm åga
Utveckla beredskapsförmåga i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap

X

Hållbart ekologiskt sam hälle
Genomförande av miljöprogrammet

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

4.3

X

Kvalitet

Inom målområdet kvalitet är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete har
strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning, Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar samt Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna syftar till att stärka verksamhetsutveckling för att
uppnå god kvalitet i skola, vård och omsorg samt tillgänglighet till Region Gotland.
Koncernstyrningen har utvecklats med den nya styrmodellen och där till kopplade uppföljningsmodeller. Arbete pågår för att i så hög grad som möjligt upprätthålla nivåerna i stödet
men ändå anpassa till rådande ekonomiska förutsättningar. Förutsättningarna för att utveckla digitaliseringsområdet har stärkts med att det strategiska nätverket utvecklats och etjänsteplattform etablerats.
Förvaltningen har funnits sedan årsskiftet och en rad aktiviteter har genomförts för att
stärka det inre arbetet.
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4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ”stärkt koncernstyrning och koncernsamordning” siktar mot samtliga
mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Styrmodell
•

Implementeringen av den nya styrmodellen i stort sett klar. Presentation finns på
webben och allt informationsmaterial är utvecklat. Ett antal chefsutbildningar och
nämndsinformationer är genomförda. Modellen för uppföljning utvecklas fortlöpande
under året i takt med att uppföljning genomförs för första gången enligt nytt styrkort.
Uppdatering av indikatorer till koncernstyrkortet pågår (de indikatorer som varit
problematiska). Utvärdering av verksamhetsplaneprocessen genomförd och arbete med
förbättring inför 2018 pågår. IT-strateginätverket är sammanslaget med kvalitetsnätverket för att förstärka kopplingen mellan kvalitet och digitalisering. Revidering och uppdatering av styrande dokument är påbörjat.

Informationsförsörjning/ärendeberedning
•

•

•
•

En övergripande processkartläggning klar beträffande ansvar och utvecklingsområden
inom informationsförsörjning. Avdelningsövergripande workshop för att identifiera
fortsatt utveckling genomförd.
Ärendeberedningsprocessen är kartlagd och arbete pågår för att förbättra ansvarsfördelningen. Förberedelse inför ny dataförordning - GDPR 2018 avslutad och levererad
enligt plan.
Docpoint ska införas i samtliga verksamheter i regionen. Arbetet pågår med lite lägre
takt, då systemförvaltaren lämnar för annan verksamhet.
Bristande resurser från verksamheterna gör det svårt att få igång projektet införande av
e-arkiv.

Digitalisering
•

Etablering av en gemensam e-tjänsteplattform är klar.

Service
•

Kundtjänstrådet analyserar den senaste servicemätningen. Arbetet med serviceriktlinjer
påbörjas under hösten av ny enhetschef.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar

Utvecklingsområdet ” Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar’’ siktar
mot samtliga mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Chefsstöd
•

•
•

Att identifiera det nära chefsstödet till chefer är ett arbete som bedrivs inom ramen för
koncernledningsgruppen. Genomgång av olika sätt att leverera stöd till chefer görs på
avdelningarna. Det krävs ett sammanhållande grepp för hela Region Gotland.
En handlingsplan med åtta punkter, för att kvalitetssäkra statistik och utdata i HRsystemet, har tagits fram och genomförs.
Projekt för att upphandla ett beslutsstödssystem påbörjat.
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•
•

Revideringar och nya sidor på intranätet pågår löpande.
Ett projekt pågår för att införa automatiserad anställningsprocess.

Digitalisering
•

•
•

Utveckling av interna e-tjänster pågår inom samtliga avdelningar. Automatiserad anställningsprocess, appar kring menyer, webbaserad utbildning, beslutsstöd, digitaliserad
nämndhantering, projektansökningar med flera.
Den papperslösa nämndhanteringen på god väg att uppnås. Överförmyndarnämnden
sist ut i november.
Utbyggnad av säker internettillgång utan inloggning i RGs lokaler sker enligt plan och
efter behov och budget.

Kommunikation
•
•

Ny responsiv hemsida är klar.
Utveckling av nytt intranät är påbörjat och i planeringsfas. Projektledare är utsedd och
förutsättningar för att upphandla konsultstöd är utrett.

Förändrade servicenivåer
•

Ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelning mellan regionstyrelseförvaltningen och
övriga förvaltningar pågår. Servicenivåer och utbud anpassas efter tilldelad budgetram.

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet’’ siktar mot samtliga
mål inom målområdet kvalitet. Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Intern kommunikation
•

•

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

•

Arbete pågår för utveckling och förbättring av RSFs egna interna intranätsidor. Ytterligare steg tagna kring information om styrning. APT-filmer tas fram månadsvis och nyhetsbrev skickas ut regelbundet.
Allt förberedande arbetet för implementering av docpoint är genomfört. Arbetet med
genomförande inlett på avdelningsnivå.
Framtagande av förvaltningsgemensam kommunikationsplan kommer att ske så snart
kommunikatör finns på plats.

Årsplanering
•

Ett arbete är påbörjat kring att ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen.
Modell för uppföljning av politiska uppdrag framtagen. Implementering pågår.
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4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Styrm odell
Implementera den nya styrmodellen

X

Utveckla de strategiska nätverken

X

Revidera och uppdatera styrande dokument

X

Inform ationsförsörjning/ ärendeberedning
Processkartlägga informationsförsörjning och identifierade ansvar och utvecklingsområden

X

Utveckla ärendeberedningsprocess

X

Förbereda inför ny dataförordning GDPR 2018

X

Införa docpoint i samtliga verksamheter i regionen
Påbörja införandet av e-arkiv

X
X

Digitalisering
Etablera gemensam e-tjänstplattform

X

Service
Revidera serviceriktlinjer för kundtjänst

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Intern kom munikation
Utveckla förvaltningens egen interna intranätssidor

X

Implementera docpoint

X

Ta fram en förvaltningsgemensam kommunikationsplan

X

Årsplanering

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen

X
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Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Chefsstöd
Ta fram förslag till beslutsstödsystem

X

Kvalitetssäkra statistik och utdata i HR-systemet

X

Identifiera det nära stödet till chefer

X

Utveckla information på intranätet

X

Införa automatiserad anställningsprocess

X

Digitalisering
Utveckla interna e-tjänster

X

Stärka systemförvaltning

X

Säkra internettillgång utan inloggning i alla regionens lokaler

X

Införa papperslös nämndshantering

X

K om munikation
Påbörja utveckling av ett nytt intranät

X

Utveckla ny responsiv hemsida

X

Förändrade servicenivåer
Beskriva utbud och servicenivåer

4.3.3

X

Servicemätning

I servicemätningen kan resultat utläsas för ledningskontoret vilket numera ingår i regionstyrelseförvaltningen. Resultatet ligger i paritet eller något högre än övriga förvaltningar.
Då regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll som stödfunktion till övriga förvaltningar
är det av avgörande betydelse att resultaten i servicemätningen är goda. Resultatet ger en
indikation om styrkor och svagheter i förvaltningen men visar också att några av de goda
värdena är på väg nedåt. Förvaltningen ser ett behov av att lägga förstärkt kraft på serviceområdet under resterande året och framåt.
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgänglighet (telefon) 75% & stigande
Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Svar på frågan (telefon) 50% & stigande
Information (telefon) 89% & sjunkande
Intresse & engagemang (telefon) 78% &
sjunkande
Bemötande (telefon) 89 % & sjunkande
Svarstider (e-post) 67% & sjunkande
Avsändare (e-post) 80% & stigande

Samtliga medarbetare har fått
information om hur man lägger
in kontaktuppgifter och uppmaning att göra.

Svarskvalitet (e-post) 80% & stigande

-
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4.4

Medarbetare

Inom målområdet medarbetare är samtliga mål tillämpliga. Förvaltningens samlade arbete
har strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
och Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna inom områdena syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling.
Samtliga prioriterade aktiviteter är påbörjade eller genomförda under perioden. Med detta
bedöms förvaltningens arbete positivt bidra till måluppfyllelsen inom området.
4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ” Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning’’ inom målområdet
medarbetare siktar framför allt mot att säkra kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.
Detta för att ge verksamheterna förutsättning att arbeta mot de uppsatta målen.
Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Kompetensförsörjning
•

•

•

En övergripande kompetensförsörjningsplan för Region Gotland är framtagen för
beslut i regionstyrelsen 31 augusti. Ett antal aktiviteter är uppstartade vad gäller
gemensamma projekt för HR inom kompetensförsörjning. I juni fick regionens samtliga chefer en inspirationsföreläsning samt möjlighet till fördjupning vad gäller att vara
en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med en handlingsplan för heltid åt alla är påbörjat.
Lönebildningsarbetet har förstärkts genom att samtliga förvaltningar identifierat
bristyrken och brister i jämställdhet.. Ett förberedande arbete med att identifiera
kostnader och budget för vidareutbildningar inom RG har påbörjats.
Arbete med att följa och analysera orsaker till det höga sjuktalet pågår och även planering för att identifiera och genomföra aktiviteter som kan sänka Region Gotlands sjuktal.

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna verksamheten’’ inom målområdet medarbetare
siktar framför allt mot att säkra kompetensförsörjning och sätta strukturer inom förvaltningen. Detta för att ge avdelningarna förutsättning att arbeta mot de uppsatta målen.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjort inom respektive aktivitetsområde följer:
Kompetensförsörjning
•
•
•

Bristyrken är identifierade och riktade satsningar genomförda i årets löneöversyn.
Workshop genomförd för att ta fram aktiviteter utifrån strategierna i regionens övergripande kompetensförsörjningsplan.
Som en del i tidigare utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är utbildningar i
samverkansmodellen genomförda.

Ledningsstruktur
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•

•

Som ett led i att utveckla förvaltningens ledningsgrupp har träff genomförts för att
utvärdera första halvåret. Gemensamt syfte är framtaget. Även träff med Uppsala universitets administrativa ledning är genomförd.
Ett arbete pågår för att tydliggöra roller och ansvar mellan regiondirektör och
förvaltningschef.

Samverkansstruktur
•
•

Ny ordning etablerad där den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen tar in avdelningar som inte har egen samverkansgrupp.
En workshop kring samverkanskultur genomfördes i juni månad som ett samarbete
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Resulterade i spelregler och övergripande målbild för samverkan.

4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K om petensförsörjning
Förstärka arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraften och möta rekryteringsutmaningarna

X

Utveckla lönebildning för konkurrenskraftiga löner

X

Förbättra arbetsmiljö för sänkta sjuktal

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K om petensförsörjning
Genomföra åtgärder enligt utvärdering SAM

X

Arbeta med lönebildning för att stärka konkurrenskraftiga löner

X

Genomföra åtgärder enligt kompetensförsörjningsplan

X

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Ledningsstruktur
Genomföra insatser för att utveckla förvaltningens ledningsgrupp

X

Tydliggöra roller/ ansvar mellan regiondirektör/ förvaltningschef RSF

X

Sam verkansstruktur
Etablera samverkansgrupper på samtliga avdelningar

X

Genomföra workshop med samtliga samverkansgrupper

X

4.4.3

Sjuktal

Sjuktalet för perioden januari-juli uppgår till 5,2, vilket är en ökning med 1,1 % -enheter
jämfört med samma period 2016. En del av ökningen förklaras med att fler medarbetare än
i normalfallet drabbats av influensa och maginfluensa under januari och februari månad.
Jämfört med föregående år har sjuktalet ökat med cirka 3 procentenheter vid måltid och
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cirka 1 procentenhet vid försörjning. Detta beror bland annat på ovan nämnda influensor
men också på ökat antal långtidssjukskrivna bland annat på grund av psykisk ohälsa och
planerade operationer. Förvaltningen uppmärksammar att sjuktalet inom medborgarservice
legat högt under flera år. Här kan sjuktalen hänföras till ett fåtal personer. Åtgärder som
vidtagits under våren är riskbedömning, föreläsningar om ”konflikthantering” och
”stress/sömn” samt att samtal via företagshälsovården initierats. Under hösten planeras avdelningsmöte med tema arbetsmiljö och spelregler.
Jämfört med sjuktalet för perioden för delår 1 (januari-februari) tidigare i år har sjuktalet
sjunkit från 6,4 till 5,2.
I tabellen nedan redovisas förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt.
Sjuktal
Ekonomi

HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning,
stab, kansli

Totalt RSF
april 2017

Totalt
SF/LK
april 2016*

Sjuktal jan-april

4,0

3,5

5,9

1,6

2,8

6,5

6,4

5,5

5,2

4,1

*) Serviceförvaltningen och ledningskontoret slogs ihop till en förvaltningen fr o m 20170101
4.4.4

Antal anställda

Det totala antalet månadsanställda har minskat med 26 jämfört med samma period 2016. I
juli 2017 hade förvaltningen 570 månadsanställda medarbetare, av dessa var 537
tillsvidareanställda och 33 tidsbegränsat anställda. Jämfört med juli föregående år noteras
att antalet tillsvidareanställda har minskat med 10 och antalet tidsbegränsat anställda
minskat med 16.
Antalet månadsanställda årsarbetare har minskat med 24 jämfört med samma period 2016.
Minskningen av antalet årsarbetare är något lägre än minskningen av antalet
månadsanställda, vilket tyder på att ett antal medarbetare erhållit högre sysselsättningsgrad.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Minskningen av det totala antalet anställda beror sannolikt på att dåvarande förvaltningar
var restriktiva vid återbesättning av vakanta tjänster med anledning av 2016 års
anställningsstopp samt att stor restriktivitet vid återbesättning av tjänster fortsatt under
2017.
Jämfört med januari-juli 2017 har den faktiskt arbetade tiden minskat motsvarande 21
årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden under perioden för månadsanställda minskade med
26 årsarbetare, samtidigt ses en ökning av timanställda med motsvarande 5 årsarbetare.
Den sammanlagda övertiden respektive mertiden har minskat med drygt 0,5 årsarbetare
under januari-juli jämfört samma period 2016.
Personalkostnaderna har minskat med 2,7 mnkr jämfört med föregående års motsvarande
period. Efter justering för 2016 års lönerevision motsvarar kostnadssänkningen ca 20
årsarbetare. Kostnaderna för övertid ligger 0,4 mnkr lägre än föregående år.
Sjuklönekostnaden ligger i paritet med föregående års period. Sammantaget kan konstateras
att personalkostnadsanalysen överensstämmer med redovisad personalstatistik.
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Personalstatisktik
HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning,
stab, kansli

Totalt RSF
Juli 2017

Totalt
SF/LK
juli 2016*

Årsarbetare, månadsanställda
-varav tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat anställda
Faktiskt arbetad tid jan-juli

Ekonomi

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

54
52
2

53
52
1

42
38
4

26
24
2

69
68
1

123
117
6

190
174
16

13
12
-

570
537
33

596
547
49

-

-

-

-

-

-

-

-

541
505
37
496 865

565
510
55
521 084

177 551

180 296

Personalkostnader jan-aug

*) Serviceförvaltningen och ledningskontoret slogs ihop till en förvaltningen fr o m 20170101

4.5

Ekonomi

Inom målområdet ekonomi är målet att Regionens tillgångar ska vårdas tillämpligt. Förvaltningens samlade arbete har strukturerats i utvecklingsområdena Stärkt koncernstyrning och
koncernsamordning och Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet. Aktiviteterna inom
områden syftar till att bidra till god ekonomisk hushållning.
De aktiviteter som bedömts prioriterade inom förvaltningen är påbörjade förutom den att
säkerställa nyckeltal för uppföljning för förvaltningens alla egna verksamheter.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Utvecklingsområdet ” Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning’’ inom målområdet
ekonomi siktar framför allt mot att säkra hur regionen hanterar tillgången fastigheter samt
utveckla investeringsprocessen vilka ska bidra till målet vårda våra tillgångar.
Utvecklingsområdet har indelats i ett antal aktivitetsområden. Vad som gjorts inom respektive aktivitetsområde följer:
Lokalförsörjning
•

Framtagande av en regional lokalförsörjningsplan har påbörjats.

Investering
•

Projekt för att utveckla investeringsprocessen pågår.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Utvecklingsområdet ” Kvalitet i den egna verksamheten’’ inom målområdet ekonomi siktar
indirekt mot målen kring budget och årets resultat. Vad som gjorts inom området följer:
Kostnadssänkningar inför 2018
•
•
•

Dialoger är genomförda inom avdelningar med mest kritiskt läge framåt. Servicenivåer,
bemanning och organisation ses över och justeras i relation till budget..
Risk- och konsekvensanalys görs kopplat till varje detaljerat förslag som tas fram.
Nyckeltal för uppföljning finns inte inom samtliga områden och behöver tas fram
under året för att göra det möjligt att följa förvaltningens utveckling över tid.
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4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Lokalförsörjning
Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

X

Investering
Utveckla investeringsprocessen

X

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K ostnadssänkningar inför 2018
Ta fram aktiviteter för att nå besparingskraven 2018

X

Genomföra risk- och konsekvensanalys utifrån besparingskraven

X

Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning

4.5.3

X

Ekonomisk uppföljning och prognos

Periodens resultat

Periodens justerade resultat uppgår till 14,8 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är
pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader.
Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019. Under perioden har beslut fattats om att nyttja eget kapital för eventuell förlusttäckning av Island Games. Budgeten har i och med detta förstärkts med 3,6 mnkr.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-255 906 -264 435
182 000 177 518
222 632 220 943
148 726 134 026
9 934
717
81

Avvikelse
+8 529
+4 482
+1 689
+14 700

9 834
717
81

100
0
0

-160 464 -160 464
-1 006 -15 806

0
+14 800

Kostnads- och intäktsutveckling

Personalkostnaderna i förhållande till budget för perioden ger ett överskott på 4,5 mnkr,
vilket i huvudsak beror på vakanser och omställningsarbete. I jämförelse med samma
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period föregående år ses en kostnadsminskning om 2,7 mnkr. En analys av
personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i avsnitt 4.4.4.
Under 2016 var ledningskontoret ansvarig för stora koncerngemensamma tjänsteköp av
serviceförvaltningen. När regionstyrelseförvaltningen bildades förändrades
finansieringsmodellen och tjänsteköpen övergick till anslagsbudgetering vilket innebär en
markant sänkning av omslutningen av övriga kostnader. Periodens kostnad påverkas också
av när större externa bidrag betalas ut.
Utbildnings- och resekostnaderna är högre i år. Under perioden har 2,7 mnkr används till
detta jämfört med 1,8 mnkr under 2016. Delar av kostnaderna ca 0,3 mnkr avser
kompetensutveckling ur anslaget för kompetensutveckling kommunal. Övrig ökning
förklaras av insatser för kompetensväxling främst inom IT. Utfallet ligger i nivå med
budget.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 2,7 mnkr jämfört med 5,6 mnkr
föregående år. Kostnadsminskningen hänförs i huvudsak till IT-konsulter och att regionövergripande utredningsuppdrag i år genomförts med timanställda i stället för externa konsulter. Jämfört med budget redovisas för perioden ett överskott med 1,7 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 21,2 mnkr att jämföras
med 21,7 mnkr föregående år. Vilket är i nivå med justerad budget.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 1,7 mnkr till följ av
sänkt internränta, från 27,5 mnkr till 25,8 mnkr. I jämförelse med budget redovisas ett
överskott på 1,3 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation
av kök.
Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger i stort sett på samma nivå som
föregående år, 10,4 mnkr. Avskrivningarna har dock ökat med ca 0,3 mnkr medan
internräntan sjunkit med 0,6 mnkr till följd av den sänkta räntenivån. I förhållande till
budget redovisas en mindre avvikelse för resultatenheter.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Stora delar av förvaltningens verksamhet har från och med 2017 övergått från
resultatenheter till anslagsenheter vilket innebär att intäktsvolymen minskat markant. I stort
följer intäkterna budgeterad volym förutom inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en ökning. Bruttoavvikelserna mellan budget och
utfall/prognos förklaras även av att vissa större projekt med extern finansiering inte
budgeterats.
Helårsprognos

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 16,8 mnkr mot budget. Vilket
är 8,8 mnkr bättre än föregående prognos.
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Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr
Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-255 906 -264 435
182 000 177 518
222 632 220 943
148 726 134 026

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader

9 934
717
81

Tillskott av skattemedel
Resultat

Avvikelse

+8 529 -384 910
+4 482 279 023
+1 689 334 502
+14 700 228 615

Helår 2017
Prognos avvikelse
-395 910
274 723
333 202
212 015

+11 000
+4 300
+1 300
+16 600

14 625
970
74

14 425
970
74

200
0
0

0 -240 684
+14 800 +3 600

-240 684
-13 200

0
+16 800

9 834
717
81

-160 464 -160 464
-1 006 -15 806

Budget

100
0
0

Samtliga avdelningar redovisar överskott vilket framgår enligt nedan.
Avdelning
(mnkr)
Regiongemensamt
Förvaltningsgemensamt

Budget 2017

Årsprognos
delår 2

Årsprognos
maj

Besparingskrav 2018

Besparingskrav 2019

46,7
7,7

+1,6
+1,8

+0,5
+0,4

Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Totalt RSF

57,6
51,1
0
0
42,7
23,0
15,5
244,3

+4,3
+1,5
+3,5
+0,9
+1,2
+0,6
+1,4
+16,8

+3,8
+0,8
+2,0
-0,3
+0,8
+0,3
-0,3
+8,0

-3,5
Ingår i regiongem.
-4,0
-1,0
-1,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,5
-17,0

-1,0
Ingår i regiongem.
-2,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-9,0

Regiongemensamt (+1,6 mnkr)

I näringslivsanslaget finns för närvarande närmare 2,0 mnkr som ännu inte destinerats till
någon satsning. Prognosen baseras på att 1,0 av dessa inte kommer åtgå under året. Utöver
detta beräknas bidrag till politiska ungdomsförbund inte utnyttjas fullt ut.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Förvaltningsledning/stab/kansli (+1,8 mnkr)

Förvaltningsledningen har i prognosen räknat med att hälften (1,0 mnkr av 2,0 mnkr) av de
centrala medel som avsatts för avveckling/utveckling kommer att åtgå. Resterande överskott beror i huvudsak på personalrelaterade orsaker samt en tillfällig vakans som kommunikatör.
Kvalitet & digitalisering (+4,3 mnkr)

Avdelningen ligger nu på ett prognostiserat överskott på 4,3 mnkr som i huvudsak utgörs
av lägre personalkostnader jämfört med budget. Detta beror på förseningar i rekryteringsarbetet och vakanser.
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HR (+1,5 mnkr)

Avdelningen har ett beräknat överskott på 1,5 mnkr. Det beror på lägre kostnad än budgeterat för facklig tid samt vakanser inom HR-enheten. Det har varit en hög personalomsättning och kommer vara så även framöver på grund av föräldraledigheter samt nedsättningar
i tid för att balansera arbetsliv med privatliv.
Måltid (+3,5 mnkr)

Prognostiserat överskott uppgår till 3,5 mnkr varav 2,4 mnkr är av tillfällig karaktär. Detta
beroende på förseningar i byggnationer 1,9 mnkr och personalrelaterade orsaker 0,5 mnkr.
Resterande överskott är en förberedelse inför kommande besparingar och rör bemanningsplanering, översyn av flöden och processer i köken samt utveckling av processer för livsmedelsanskaffning och menyplanering.
Försörjning (+0,9 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat plusresultat. Överskott finns i huvudsak inom verksamhetsområdena fordon, städ, hjälpmedel och varuförsörjning. Prognosen
för genomgångsboenden (utrusta boenden för nyanlända) visar på minus då ersättning från
Migrationsverket är mycket osäker. Även portokostnaderna visar ett minusresultat. Försäljningen av våra leasingfordon visar ett överskott men osäkerhet finns i hur mycket.
Ekonomi (+1,2 mnkr)

Prognosen något högre än i maj. Avvikelsen i delåret är hög, men det beror på lägre kostnader under våren, bland annat inte fullbemannat. Under hösten är avdelningen bemannad
på alla tjänster. Vissa konsulttjänster kommer att behövas för ekonomisystem och redovisningsfrågor.
Kommunikation (+0,6 mnkr)

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott på 0,6 mnkr. Avdelningens överskott
grundar sig i huvudsak på en tillfälligt vakant enhetschefstjänst och indragen annonsering i
Eniro. Samtidigt befaras kostnaderna för Almedalsprojektet bli något högre än beräknat.
Regional utveckling (+1,4 mnkr)

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Avdelningen har under året fått ett flertal tillkommande uppdrag, varav vissa har kunnat
hanteras vi extern finansiering med ordinarie personal. Vidare så har ett par vakanser och
en pensionsavgång bidragit till en ofrivillig besparing i verksamheten. I övrigt har verksamheten haft stor återhållsamhet till följd av de ekonomiska besparingsbetingen.
4.5.4

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 53,2 mnkr, inkl kompletteringsbudget och tilläggsanslag. Närmare 23,0 mnkr av beviljat utrymme beräknas åtgå under året. I prognosen
ingår även de investeringsanslag (exploateringsbudget, ombyggnadsprojekt) som är tänkta
att överföras till tekniska nämnden.
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Investeringsprognos

Investeringstyp
(tkr)
Pott
IT-investeringar
Ombygg kök
Exploatering
Totalt RSF

Budget
2 100
24 818
4 400
21 900
53 218

Utfall tom
aug
329
5 958
0
0
6 287

Prognos utbetalning 2017
1 500
17 768
1 400
2 250
22 918

Avvikelse
2017
+600
+7 050
+3 000
+19 650
+30 300

Prognos utbetalning 2018
0
+7 050
3 000
19 650
29 700

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan. Projektet avseende
e-tjänster kommer sträcka sig över årsskiftet. Vad gäller exploateringsbudgeten är det för närvarande i huvudsak projektet Skenet och Ljuset (8 mnkr) som i sin helhet beräknas ske under
2018. Projekten avseende ombyggnation av kök beräknas påbörjas under hösten.

5 Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Under perioden har överförmyndarnämnden fattat beslut om att nyttja eget kapital med 0,3 mnkr för en tillfällig personalförstärkning.
Den samlade budgetavvikelsen för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,6 mnkr.
Överskottet hänförs till regionstyrelsen +0,9 mnkr. Överförmyndarnämnden befarar ett
mindre underskott på -0,3 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, valnämnd och
patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Jan-aug 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-1 333
-3 232
9 095
11 050
7 303
6 705
15 065
14 523

Tillskott av skattemedel
Resultat

-15 637
-572

-15 637
-1 114

Helår 2017
Prognos avvikelse

Avvikelse

Budget

+1 899
-1 955
+598
+542

-2 000
14 394
11 405
23 799

-4 010
16 818
10 421
23 229

+2 010
-2 424
+984
+570

0
+542

-23 454
+345

-23 454
-225

0
+570
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

x

x

x

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

x

x

x

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

x

x

x

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

x

x

x

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

x

x

x

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

x

x

x

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

x

x

x

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

x

x

x

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

x

x

x

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

x

x

x

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

x

x

x

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

x

x

x

☐

13. Ökad folkmängd

x

x

x

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

x

x

x

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

x

x

x

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

x

x

x

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

x

x

x

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

x

x

x

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

x

x

x

☐

20. God kvalitet i skolan

x

x

x

☐

21. God kvalitet i vården

x

x

x

☐

22. God kvalitet i omsorgen

x

x

x

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

x

x

x

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

x

x

x

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

x

x

x

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

x

x

x

☐

Ekonomi

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

x

x

x

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

22 (23)

Region Gotland
[]

Delårsrapport 2, 2017

Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

Hittills under året har undersökningar genomförts inom IT-området. Resultatet framgår i
bifogad tabell.
Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Vi ökar kundnöjdheten för
alla tre tjänster: Digital arbetsplats, Telefoni och serverdrift för system. Ökar totalt till 72 (2017) från 69
(2016).

HSF saknar det nära IT-stöd HSF: Vi har regelbunden
som togs bort hösten 2016. uppföljning med HSF för att
gå igenom det som upplevs
ha tappats i supportkvalitet
UAF saknar tydlighet i vart
sedan det nära IT-stödet
man vänder sig i olika supförsvann hösten 2016.
portärenden.

IT-tjänster
Maj-17 NKI – Gick ut till ett
slumpmässigt urval av anställda som lagt minst ett
ärende till Kvalitet och digitalisering, under de senaste
6 mån.

UAF: vi har planerat för tätare möten med IKT-utvecklarna samt förslag på att förtydliga i kontaktcentersystemet så att man kopplas rätt
direkt.
Aug-17 Enkät om Tips och
guider – Handlade om användningen av vår självserviceportal för IT, telefoni
och gemensamma verksamhetssystem. Den gick ut till
alla anställda i Region Gotland.

De som använder portalen
tycker att den är bra med
enkel sökfunktion, guider i
både text, bilder och möjlighet till video.

74 procent av de som svarade visste inte om att den
fanns.

Enkätundersökning via länk i Bra service och bemötande.
mail. NKI mätning som före- HSF mest nöjda av alla kungående år för kunderna
der därefter UAF.
UAF, SOF & HSF. Tillfrågade
är enhetschefer, avdelningschefer och rektorer.

Mindre bra service och bemötande.

Vi har ett planerat dialogmöte den 29 sep för att få
input från anställda i regionen hur vi ska kunna göra
portalen mer tilltalande och
tillgänglig för alla.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Måltidstjänster

Löpande ”undersökningar” i
kunddialoger på olika nivåer
och med olika kunder

Dialog har förts på EC-möte
kring hur vi kan fortsätta arbeta med service och bemötande. Under hösten komSvagheten är att kvaliteten
på service ej uppfattas som mer frågan lyftas på APT
lika bra på alla ställen, ingen ”vad är service” ”exempel
från varandra” osv och till
jämn upplevd kvalitet.
våren planeras utbildning
SOF minst nöjda av alla kun- som är av mer praktisk karaktär än tidigare.
der där två personer genomgående har satt en 2a på
Lyfter NKI-resultat med alla
alla frågor.
kunder under hösten, på
olika nivåer, för dialog och
planering av åtgärder.

Flexibla, bra bemötande, po- Omständiga/noggranna, vill
sitiv utveckling på målarbeta mer nära/samarbeta
tidskvaliteten.
och se hela processer – utvecklingsområden ur kundens(en kund) perspektiv
inte ur vårat perspektiv.

Fortsatt dialog på olika nivåer och närmre kontakt för
ökad förståelse och kunskap
och förbättrade relationer.
Fortsatt dialog kring forum
och samtalspartner SOF och
HSF för strategifrågor
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Sammanfattning

2017 har hittills varit ett händelserikt år med mycket på gång i form av redan tidigare påbörjade aktiviteter samt en rad nytillkomna. Inte minst på miljöområdet har förvaltningen
det senaste året tagit ett ordentligt kliv framåt. Återanvändandet av det vatten som används
vid backspolning av filter har varit ett uppskattat tillskott för bevattning och dammbindning. Tankarna kring återanvändning av spillvatten på Östergarnslandet har börjat ta form
och vi står inför en realisering. På Storsudret har förstudien av möjligheterna att etablera en
testbädd syftande till att göra Storsudret självförsörjande på vatten visat sig mycket lovande
och medel har sökts från Vinnova och EU inför en realiseringsfas.
En kvarvarande utmaning vi har är att bemanna organisationens alla delar. Ett antal vakanser gapar fortfarande tomma efter en längre tids sökande efter lämpliga kandidater. I möjligaste mån söker vi stöd av konsulter vilket kortsiktigt fungerar men långsiktigt är en allt
för kostsam lösning.
Avseende våra tidigare startade aktiviteter ingår projekteringen av Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Den har påbörjats och anläggningen beräknas kunna tas i bruk
år 2019. Ombyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk är en annan som har påbörjats
och löper enligt plan. Herrviks bräckvattenverk har varit i drift ett år och snart uppnås
maximerat antal anslutningar.
Bygget av kryssningskajen är under slutförande och har gått bra, trots allt för många vädermässiga utmaningar. Planeringen av brobygget i anslutning till kryssningskajen pågår. Tyvärr ser vi ingen möjlighet att färdigställa bron inför 2018 års kryssningssäsong. Arbetet
med att hitta en provisorisk lösning avseende att möjliggöra för resenärerna att ta sig över
färjeleden utan att störa trafiken pågår.
Grundvatten nivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen
har varit bättre än många områden i mellan Sverige. För att hantera vattenbristen så har
Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom teknikförvaltningen visar på ett överskott i driftbudgeten med 7,9 mnkr. Resultat för perioden januari –
augusti är positivt med 25,6 mnkr ( 26,5 mnkr). Nettokostnaden har sjunkit med 14% vilket
förklaras av att internräntan sänkts från 4% till 2%.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas enligt prognosen bli 399,2 mnkr,
vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 697,7 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januari-augusti uppgår till 226,5 mnkr (307,1 mnkr).
Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. I
nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens budget och utfall för perioden januariaugusti 2017.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget, tkr

697 599
-778 972
-81 373

Utfall, tkr

746 444
-801 965
-55 521

Avvikelse, tkr

48 845
-22 993
25 852
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Nämndens nettodriftkostnader uppgår till 55 521 tkr (64 594 tkr), vilket är 14 % lägre jämfört med föregående år.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar på ett positivt resultat med 7,9
mnkr. Den positiva prognosen förklaras i huvudsak av överskott inom fastighetsförvaltningen. I föregående års delårsrapport nr 2, prognostiserade ett överskott med 11,1 mnkr.
Resultatet i årsbokslutet blev ett överskott med 9,5 mnkr.
Personalkostnaderna för Teknikförvaltningen uppgår under perioden till totalt 107 162 tkr
vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 8 238 tkr. Föregående års utfall för personalkostnaderna vid samma tidpunkt uppgick till 106 641 tkr.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

VA-verksamhet

•

Projektering av Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är påbörjat.
Projektet är upphandlad som ett partneringprojekt. Förvaltningen deltar med expertis i projektet.

•

Ombyggnad av Klintehamns reningsverk har påbörjats 2017 och löper enligt
plan.

•

Ledningsnätet i Katthammarsvik håller på att bytas ut i flera etapper. Projektet
drivs i egen regi.

•

Tingstäde överföringsledning, den nya utbytta ledningen blev påkopplad feb
2017.

•

Dagvattenmagasinet på Skarphäll där processvatten tas tillvara invigdes maj
2017.

•

Kemisk förorening av grundvattentäkten i Tingstäde samhälle april 2016 gjorde
att kommunala abonnenter fram till juli 2017 har fått vatten från stora verket
(Tingstäde träsk) eller också har dricksvatten fraktats med tankbil från Fårösund
vattenverk till de berörda abonnenterna. En utredning om hur föroreningen har
uppstått beräknas vara klar hösten 2017.

•

SkyTEM rapporten nr 1 visade att det ska finnas grundvatten i skogen vid Ava på
Fårö. Region Gotland har 2016 provpumpat ett av SGU's borrhål. Region Gotland
har även 2017 gjord en provpumpning som fortfarande pågår för att säkerställa att
vattentäkten kan återhämta sig. Regionen har tagit tillvara på 5 000 kubikmeter som
har distribuerats till de kommunala dricksvattenabonnenterna på Fårö. Arbetet med
att söka vattendom och att permanenta vattentäkten ska påbörjas så fort kvantiteten och kvaliteten inte kan ifrågasättas.
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•

Arbete pågår för att provpumpa Vibble vattentäkt och sen använda ny teknik för
rening innan dricksvatten distribueras ut på nätet.

•

Region Gotland har från Mark- och miljödomstolen fått godkänt att göra en tillfällig sänkning av Tingstäde träsk på ytterligare 20 cm. Som situationen ser ut idag,
kommer inte regionen nyttja domen.

•

Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen har varit bättre än många områden i Mellansverige. För att hantera vattenbristen så har Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med
undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet. Kampanjen ”Spara Vatten”
blev utvidgad till att innefatta en skolkampanj och en film som har visats på bio.
Kampanjen har även i år utgjorts av en mängd annonser, skyltar mm. Kampanjen
anses ha gett mycket gott resultat.

•

En stor insats genomfördes inför sommaren med att söka vattenläckor och åtgärda kända problem. Arbetet har visat sig ge resultat med väldigt få läckor i sommar.

•

Det är numera monterat tre permanenta tryckreducerare för att nedre delen av
Visby innerstad inte ska ha orimligt högt tryck. En sådan reducering sparar också
på ledningarna.

•

Beslutet från regeringen gällande inrättande av vattenskyddsområde för Visby
kom den 11 maj. Regionfullmäktiges beslut om inrättande från 2015 står därmed
fast. Kungörelse och uppdatering via hemsida har gjorts till allmänhet och verksamhetsutövare. Arbetet kring det här vattenskyddsområdet har pågått sedan mitten av
1990-talet och är därmed äntligen klart.

•

Teknikförvaltningen deltar i Svenska miljöinstitutets (IVL:s) förstudie gällande testbäddar om att rena svartvatten på Storsudret. Arbetet pågår och flera studiebesök och pilottester har gjorts. Just nu pågår ansökning till EU om projektfinansiering.

•

Herrvik bräckvattenverk har varit i drift ett år och snart är alla abonnenter anslutna. Det har varit en del driftproblem bl.a. med intagsledningen som måste åtgärdas för att säkra framtida drift.

•

Roma vattenverk byggs om med ny reservkraft och en extra mikrobiologisk barriär, UV-filter.

•

Roma Kyrkbys ledningsnät för spill- och dricksvatten beräknas färdigt i mars
2018 vilket är något försenat, men arbetet löper på.

•

Fårösunds reningsverk är under ombyggnad och bygget löper enligt plan.

•

VA-projektering pågår i de större exploateringsprojekten som A7 och utbyggnaden av Visborg samt ett flertal utbyggnadsprojekt av varierande storlek som exem-
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pelvis Södra Linan och Roma Kyrkby. Antalet planremisser för nya exploateringsområden har fördubblats sedan 2012 och förväntas öka med byggnationen av
Kvarnåkershamns nya vattenverk. Det är även ett stort tryck på önskemål om nyanslutningar för vatten och avlopp sedan ett flertal år tillbaka vilket accentuerats av
den faktiska vattensituationen sedan 2016. Parallellt med detta har även nya anslutningar av dagvatten blivit fler under året, vilket innebär ett än större fokus på handläggning av anslutningsärenden.
Fastighetsförvaltning

•

Regionfullmäktige har fattat beslut om att minska budgeten för planerat underhåll
med 9 mnkr för 2017.

•

Fastighetsförvaltningsavdelningen har fått i uppdrag att ordna bostäder till nyanlända. Huvuddelen av behovet av lägenheter tillgodoses av AB Gotlandshem och
en liten del löses genom ombyggnation/anpassning av egna lokaler till bostäder.
Detta uppdrag är ofinansierat och belastar driftsbudgeten.

•

Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen uppgår till ca 44 mnkr, inklusive
kompletteringsbudgeten. Bedömningen är att det kommer att förbrukas ca 30
mnkr. Problematik med att få entreprenörer som utför arbeten har medfört att
vissa projekt skjuts över årsskiftet.

•

Ungefär hälften av investeringsanslagen kommer att gå till åtgärder för att genomföra ventilations- och EPCåtgärder. I investeringsbudgeten finns nya uppdrag
för upprustning av offentliga toaletter och för ombyggnadsåtgärder på hamnkontoret.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att under 2017
skall samtliga skyddsrum på Gotland besiktigas. För region Gotland är det 67 st.
Samtliga regionens skyddsrum har fått anmärkningar av varierande omfattning som
skall åtgärdas. Allt skall bekostas av fastighetsägaren, kostnaderna för dessa åtgärder
är i dagsläget svåra att prognostisera.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Hamnverksamhet

•

Linjetrafiken – Det har hittills varit ett riktigt bra år för linjetrafiken till Gotland.
1 367 056 passagerare har kommit till ön med DG t.o.m. aug, vilket är en ökning
med 9,4% jämfört med samma period året innan. Personbilarna ökade med 6,7%
till 398 292 personbilar.

•

Kryssningstrafiken – Till Gotland har det varit 54 anlöp t.o.m. augusti jämfört
med 43 anlöp för hela förra året. I år har vi ytterligare sju fartyg inbokade med sista
anlöp den 10 oktober. 39 068 kryssningspassagerare har välkomnats t.o.m. augusti
jämfört med 39 036 kryssningspassagerare för hela förra året.

•

Kryssningskaj Visby – Kajdäck till tillfartsbro, kajen och yttre förankringspunkter

(dykdalber), samt utjämningsbassängen är på plats. I dagsläget pågår schaktning för
och montage av spillvatten och färskvattenrör mellan kaj och anslutningspunkter.
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Bygget av kryssningsterminalen, barkasskaj och sista del av vågbrytare/erosionsskydd pågår. Projektet följer tidplan med mindre justeringar vid avstämning augusti
2017.
•

Muddring av farleden och hamnbassängen i Klintehamn – Projektet har varit

•

Renovering av färjeläge 2 Visby – Projektet har slutförts inom perioden. Därmed

•

Muddring färjeläge 5 Visby – Muddringen i färjeläge 5 har kunnat slutföras under

framgångsrikt och produktionen har slutförts under perioden. Slutreglering av ekonomin pågår och projektets ekonomiska utfall blir inom budget. Klintehamns hamn
nyinvigdes den 10 maj av infrastrukturministern Anna Johansson. Kunder får nu
med större volymer på varje fartygsanlöp.

har vi livstidsförlängt färjeläge 2 genom att korrosionsskydda sponten.

perioden. Därmed kan vi nu avsluta den entreprenad som vi haft tvist om sedan
2009. Linjetrafiken i färjeläge 5 är nu mer robust och mindre känslig för extremt
lågvatten.

•

Rensmuddring av Slottshamnen – Rensmuddringen blev klar lagom till sjösätt-

•

El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet är försenat. Tekniska nämnden

ningen. Det ursprungliga djupet är nu återställt och nöjda båtägare slipper bottenkänning.
tilldelade en entreprenör kontrakt i januari men tilldelningen överklagades till Förvaltningsdomstolen. Vi väntar nu på dom. Konsekvensen är att vi inte klarar villkoret i miljödomen som anger att anläggningen skall vara klar 2018-01-31. Vi har därför tillskrivit Mark- och miljödomstolen informerat om aktuell situation och begärt
att få förlänga tiden med ett år.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Avfallsverksamheten

•

Investeringsprojektet Slite avfallsanläggning och ÅVC har behandlats i tekniska
nämnden under augusti för beslut kring tilläggsanslag från regionfullmäktige med 8
mnkr under 2018 och 2019. Lagringsutrymmet på deponin i Slite är nu mindre än
någonsin och beräknas vara helt fullt till 30 juni 2018. Projektets syfte är att utveckla avfallshanteringen inom Slite avfallsanläggning och på öns återvinningscentraler.

•

Arbetet med inventeringen av de mest prioriterade deponierna och förorenade
markområdena på Gotland löper sedan hösten 2016. Avslutningsplaner för Visby
och Tofta deponier är planerade under det här året tillsammans med skötselplaner
och egenkontrollprogrammen för de övriga deponierna på Gotland.

•

Samarbete med GEAB gällande utvinning av deponigas pågår. En ansökan till
Klimatklivet kommer att göras av GEAB. Avtalsfrågan om samarbetet mellan förvaltningen och GEAB behöver framförhandlas under hösten.
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•

Projektet kring ombyggnationen av Visby återvinningscentral är igång. En förstudie tillsammans med konsult pågår. Projektet kommer att överlämnas till projektavdelningen för genomförande under hösten.

•

Projektet kring saneringen av RenoKemomat har pågått under flera år och beräknas kunna slutföras och avslutas under kvartal 4 i år.

•

Priset för kvittblivning av olika fraktioner (bl.a. tryckimpregnerat virke, RT-trä,
grenar och kvistar m.m.) har blivit avsevärt dyrare. Detta har aviserats redan under
våren och kommer medföra högre kostnader med uppemot 3 miljoner under 2017.

•

Slam från brunnarna på Fårö kan ej spridas i naturen vilket medför högre kostnader för bl.a. transporter av slam till Slite och Visby.

Kollektivtrafik

•

En förstudie om kollektivtrafik och skolskjuts från år 2019 har gjorts.

•

Biljettsystemet i kollektivtrafikbussarna har uppdaterats genom en rogramuppdatering samt att hårdvara bytts ut i bussarna. Samtidigt monterades skärmar för visning av de tre nästkommande hållplatserna och med möjlighet att visa information
och reklam för resenärerna. Webbshoppen uppdaterades också och Wi Fi finns nu
på alla bussar.

•

Ett förslag till ny taxa har tagits fram för kollektivtrafiken.

•

Ett förslag till förändring av reglementet för sjukresor har tagits fram.

•

En genomlysning av kollektivtrafikens ekonomi har genomförts.

•

Ansökan om EU-bidrag till anropsstyrd trafik är genomförd.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Gata- och park/markverksamhet

•

Terrorattentatet i Stockholm den 7 april innebar utökat säkerhetsarbete runt Island
Games samt Almedalsveckan. Utrustning för att säkra Visby både avseende fordonsfördröjande men även fordonshindrande åtgärder genomfördes tillsammans
med andra myndigheter.

•

En ny lekplats är färdigställd i Hemse.

•

Arbetet med stadsmiljöprogrammet är uppstartat och ett antal workshops och
dialog med näringslivet har genomförts för den del som behandlar riktlinjer för uteserveringar.

•

Arbetet med en parkeringsstrategi pågår. Dialog har skett via Workshops och information om arbetet har givits på tillväxtrådet och en näringslivsfrukost.

•

Avtalen för stadsodling enligt stadsodlingsstrategin är klara.
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•

Skogspolicy finns framtagen.

•

Cirkulationsplatsen i korsningen Norra Hansegatan/Broväg/Atlasgatan är upphandlad.

•

Ramavtal med GEAB är förlängt för utbyte av belysning som skall vara klart 2019.

•

Exploateringsprojekten på A7-området pågår. Gatan Stora Törneqvior skall vara
färdigställd till årsskiftet.

•

Tjänster kopplat till Almedalsveckan har utvecklats och blivit mer digitala.

•

Mark- och stadsmiljöenheten har arbetat mycket för att få kongressen för stadsträdgårdsmästare till ön. Kongressen genomfördes den 23-25 augusti och blev
mycket lyckad.

Övrigt

3

•

Det har beslutats att delar av KFF:s verksamhet inte ska flyttas till TKF.

•

Kompetensförsörjningsfrågor och andra HR-frågor har kommit upp på agendan
på ett tydligt sätt, både i politiska sammanhang och på övergripande koncernledningsnivå. Detta har bl a annat visat sig genom trendbrottet vid löneöversynsarbetet
2017.

Förväntad utveckling

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

VA-verksamheten

•

Ledningsnätet söder (södra linan) kommer att byggas ut 2017-18 med ny fiber,
vatten o avloppsrör. I egen regi på sträckningen Burgsvik – Fide. Sträckan FideNisse görs med extern entreprenör.

•

Dispensen från naturvårdverket angående höga kopparhalter i slammet gäller tom 1
jan 2019. Revaq-certifiering av Visby reningsverk erhölls i mars, vilket innebar ett
stort steg för att i förlängningen få ut mer slam på åkermark. Hittills i år har 70 m3
levererats till åkermark och det pågår arbete för att få upp intresset hos lantbrukare
på Gotland. Slamupphandlingen för transport och omhändertagande av slam som
inte går till jordbruksmark är klar och nytt avtal gäller from 2017-11-01. Då det
mesta av slammet nu kommer från Revaq-certifierat reningsverk innebär det en besparing på ca 700 tkr per år.

•

Miljöhandlingar för Katthammarsviks reningsverk är inlämnade och byggandet
av verket påbörjas under våren 2018

•

Ett omfattande arbete med förnyelseplanen för vatten- och avloppsledningsnäten
har påbörjats.
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•

En arbetsgrupp är tillsatt gällande hanteringen av lakvattnet på Visby deponi
med anledning av Revaq-certifiering av Visby avloppsreningsverk. Ett projektdirektiv är framtaget och under hösten kommer ett förfrågningsunderlag att tas fram.

•

Arbetet med att ta fram en VA-strategi och VA-plan för hur VA-verksamheten
ska se ut år 2030 pågår och kommer att fortsätta under hösten tillsammans med
konsulter. Höstens arbete med VA-planen kommer att kräva mycket resurs- och arbetstid av Planerings- och utvecklingsavdelningen tillsammans med VA-avdelningen.

Fastighetsförvaltning
•

UAF har fått ett föreläggande från arbetsmiljöverket på att ventilationen på förskolan Kabyssen måste åtgärdas innan 1 september. FFA utreder vad som måste
göras med ventilationsanläggningen för att åtgärda problemen. Utredning kommer
att visa vilka kostnader det medför att åtgärda problemen. Tekniska nämnden har
begärt tilläggsanslag för att åtgärda problemen, eftersom de inte ryms inom investeringsbudgeten för ventilation.

Hamnverksamhet

•

Försäljning av hamnar: Möten med intressenter har skett, värderingar och beslutsunderlag är under framtagning av RSF med stöd från TKF. Målbilden är att
lyckas slutföra någon försäljning under året.

•

Kalkutlastning i Klintehamn: Starten för kalkutlastning har skjutits fram i tiden
då täkten bytt ägare till SMA Mineral AB. Vår nya kund planerar nu för en start av
utlastningen till slutet av september. Egenkontrollprogram har tagits fram, upplagsområde och körväg har iordningsställts. Vi är således förberedda för start av den
nya verksamheten.

Avfallsverksamhet

•
•

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

•

En arbetsgrupp är tillsatt kring revideringen av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna. Ett projektdirektiv är framtaget och en projektsamordnare är tillsatt för att
fortsätta arbete under hösten.
Slite deponi beräknas vara fylld under 2018. Detta kommer att innebära att frågor
kring omhändertagande av material aktualiseras. När deponin är fylld kommer kostnader för bortförsel samt kvittblivning av material att öka. Vart ska materialet fraktas? Till fastlandet alternativt utomlands?
En ev ombyggnad av Visby ÅVC kommer att innebära en utmaning och spännande utveckling.

Kollektivtrafik
•

Från hösten införs kollektivtrafik till och från Visby flygplats med två turer per
dag.
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Gata park/markverksamhet

•

Utmaningen i framtiden kommer att vara att hitta balansen mellan uppdrag och
befintlig budget. T ex i samband med exploateringen av områdena kring gamla
A7 samt Visborgs slätt så utökas Gata- parkavdelningens uppdrag. Utökade uppdrag kräver utökad budget alternativt uppdragsminskning inom andra områden.

•

Mark- och stadsmiljöenheten kommer lägga ner mycket arbete på investeringsprojektet infrastruktur kryssningskaj framöver.

•

När parkeringsstrategin är antagen kommer den medföra fler utredningar. En av
dessa är att ta fram förslag på hållbara regleringar och taxor för Region Gotlands
parkeringsplatser.

•

Riktlinjer för uteserveringar planeras att antas innan årsskiftet 2017/2018.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Övrigt

•

Teknikförvaltningens rekryteringsutmaningar består för många yrkesgrupper.

•

För projektavdelningen kommer det att bli mer fokus på kvalitet än enbart pris är
en kommande utmaning vid utvärdering av anbud.

•

Förvaltningens upphandlingsprocess ska kartläggas och utvecklas.

•
•

Investeringsprocessen har genomlysts och förbättringsförslag har tagits fram.
En genomlysning av kundtjänst påbörjades den 5/9 -2017. Syftet med genomlysningen är att tydliggöra verksamheten, arbetsuppgifter, bemanning och ekonomi
och utifrån det skapa ett beslutsunderlag om kundtjänsts framtid.
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Måluppfyllelse

4.1

Samhälle

Förvaltningen har i målområdet Ekonomisk hållbarhet valt att arbeta mot målen
• Ett gott näringslivsklimat och
• Långsiktigt god och stabila kommunikationer.
Behovet av att förbättra arbetet med upphandlingar har varit tydligt i förvaltningen och aktiviteter inom området har prioriterats. Resultatet är att kompetensen inom upphandling
har ökat i förvaltningen.
Kommunikationer inom regionen är ett annat utvecklingsområde där nya gång-och cykelvägar har bidragit till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. När den upphandling av trafik som nu påbörjats är klar kommer den att medföra en ökad samordning
mellan allmän och särskild kollektivtrafik och skolskjutsar.
Inom målområdet Ekologisk hållbarhet har förvaltningen valt målen
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet,
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön,
• Gotlands klimatavtryck ska minskas samt
• Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi.
Målen pekar tydligt i den riktning som förvaltningen har arbetat sedan länge.
Arbetet med Revaq-certifiering har påverkat resultatet för de första tre målen. Revaq- certifiering kvalitetssäkrar reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle och innebär ett ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
klimatavtrycket.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar sedan lång tid med energiförnyelse, bl a genom
att handla den el som uppfyller hårda miljökrav, t ex vattenkraft, vindkraft, biobränslen, under märkningen ”Bra miljöval”.
I målområdet Social hållbarhet har TKF valt målen
• Gotlänningar känner sig delaktiga och
• Ett jämställt och jämlikt Gotland.
Förvaltningen har vid flera tillfällen genomfört öppna möten/workshops, där medborgare
kommit till tals i angelägna frågor. Förvaltningen deltar också i Trafikverkets projekt att tillgänglighetsanpassa hållplatser.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

4.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden 2017 har valts av förvaltningens ledningsgrupp utifrån nuläge och ett omvärldsperspektiv och relaterar direkt till valda mål.
Ett gott näringslivsklimat
För att bidra till att skapa ett gott näringslivsklimat på Gotland har TKF valt att fokusera
på upphandlingsområdet. Konkreta aktiviteter som genomförts är:
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•
•
•

Tillsättning av en tjänst med tydligt upphandlingsansvar.
Genomfört intern utbildning för berörda medarbetare om externa beställningar.
Upphandlat nya årsavtal med tydligare innehåll och rutin för avrop samt informerat
om dessa.

Säkra vattentillgången
• TKF blev vinnare av Förnyelsepriset 2016 genom en idé från två medarbetare som
gick ut på att Gotland trots vattenbristen kunde arbeta för ett rent och grönt sommargotland. Idén är lika enkel som genial: det vatten som används för rengöring vid
vattenverket i Bingeby och som inte är brukbart som dricksvatten återanvänds nu
för t ex för bevattning och dammbindning istället för att gå rakt ut i avloppet. Resultatet var så lyckat att teknikförvaltningen just nu slutför ett permanent vattenlager för spolvatten året om.
• Under 2016 och 2017 har Teknikförvaltningen genomfört ett flertal riktade informationskampanjer för att informera gotlänningar samt besökare hur att hushålla med
vatten.
• Nya projekt som tex avsaltning av Östersjövatten, återvinning av avloppsvatten genomförs på Gotland av bl.a. lokala föreningar och Region Gotland.

Gotlänningar känner sig delaktiga
TKF har prioriterat kommunikationsaktiviteter för att öka delaktigheten. Det som genomförts hitintills under året är:
• Vattenkampanj för att minska vattenförbrukning riktad till skolor och årsmöten.
• Samråd med medborgare i stora bygg- och va-projekt, lekplatser m m
• Enkätundersökning om medborgarnas önskemål om öppettider vid ÅVC. Utvärderingen visar på både hög tillgänglighet och hög kundnöjdhet för verksamheten. Utifrån en sammantagen bedömning är förändringar i nuvarande öppettider inte prioriterade i dagsläget. Frågan tas med i påbörjat arbete med utveckling av ÅVC-verksamheten (logistik, bemanning, kvalitet m.m.).
4.1.2

Prioriterade aktiviteter

Nedanstående aktiviteter återfinns i avdelningarnas aktivitetsplaner.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Ett gott näringslivsklimat
Aktivitet

Status

Aktiviteter inom upphandlingsområdet

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Tillsatt tjänst som projektledare med upphandlingsansvar

☐

☐

☐

Entreprenörsdag – TKF bjuder in entreprenörer till ½ dag

☐

☐

☐

Intern utbildning – externa beställningar kort genomgång för TKF medarb

☐

☐

☐

Utformat digital beställningsblankett

☐

☐

☐

Tidigarelägga startpunkten vid upphandlingsbehov

☐

☐

☐

Nya ramavtal /årsavtal– tydligare och löpande

☐

☐

☐

Kontraktsmöten med entreprenörer -nytt

☐

☐

☐

Utbildning av egen personal av avtalen (FFA)

☐

☐

☐

Fler medarbetare engageras vid upphandlingar och vid utbildning (Hamnavd)

☐

☐

☐
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Säkra vattentillgången
Aktivitet

Status

Aktiviteter som stödjer långsiktig hållbarhet i förvaltningens ansvarsområde.

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Återanvända spolvatten på Bingeby vattenverk till bevattning, spolhall, dammbindning mm

☐

☐

☐

Fortsatt bevakning för att minska vattenanvändningen vid FFA

☐

☐

☐

Beslut om att använda ny teknik vid nyproduktion för att minska vattenförbrukning och energianvändande

☐

☐

☐

Forcera tidsplanerna för genomförande av VA-planen

☐

☐

☐

Aktivt arbete med inrättande av vattenskyddsområden enl plan

☐

☐

☐

Provpumpningar för nya vattentäkter

☐

☐

☐

Utbyggnad och förnyelse av vattenhämtställen

☐

☐

☐

Spara vatten-kampanjen

☐

☐

☐

Påbörjat samarbete med kalkindustrin för uttag av råvatten från stenbrotten

☐

☐

☐

Genomförd revaq certifiering

☐

☐

☐

Permanent reducerat vattentrycket i Visby innerstad

☐

☐

☐

Begränsat bunkring av vatten till fartyg (linjetrafiken bunkrar på fastlandet)

☐

☐

☐

Testbädd storsudret för att bli självförsörjande av färskvatten

☐

☐

☐

Ny va-strategi och va-plan

☐

☐

☐

SGU studie för förbättrad grundvattenbildning

☐

☐

☐

Gotlänningar känner sig delaktiga
Aktivitet

Status

Kommunikationsaktiviteter för att skapa ökad delaktighet på Gotland

Ej påbörjad

Genomförd

Workshop riktlinje för uteserveringar

☐

☐

☐

Workshop för parkeringsstrategi

☐

☐

☐

Näringslivet besöker ledningsgruppen

☐

☐

☐

Vattenkampanjen riktad till skolor, årsmöten o dy

☐

☐

☐

Samråd med medborgare i stora bygg- och va-projekt, lekplatser m m

☐

☐

☐

Samarbete med Nygarn intresseförening avseende nytt reningsverk i Katthammarsvik

☐

☐

☐

Enkätundersökning för medborgarnas önskemål vad avser öppettider vid ÅVC

☐

☐

☐

4.2

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Påbörjad

Kvalitet

Förvaltningens valda mål inom kvalitetsområdet är
God tillgänglighet till Region Gotland
• Teknikförvaltningen har under de senaste åren intensifierat arbetet med kunden i
fokus. Bl a genomförde förvaltningen under 2016 träffar i bemötande och kundfokus för alla medarbetare.
• TKF kundtjänst är till för att skapa god tillgänglighet för medborgarna till förvaltningens tjänster. Kundtjänstens uppdrag har utökats under året från att ha omfattat
frågor kring vatten och avfall, kollektivtrafik, mark och stadsmiljö till att även omfatta gata- och parkfrågor. Kundtjänsten hanterar Infracontrol, dvs besvarar
och/eller vidarebefordrar inkomna felanmälningar.
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Utveckling av e-tjänster har hög prioritet inom regionen och även inom teknikförvaltningen. Digitalisering blir mer och mer en del av kvalitetsarbetet. Infracontrol
och nya e-tjänster är ett tecken på det.
Även kompetensförsörjning är delvis en tillgänglighetsfråga. Förvaltningen har under de senaste åren, särskilt i den pågående högkonjunkturen, en utmaning i att rekrytera och behålla medarbetare. En aktivitet har varit att snabba upp rekryteringsprocessen. Se mer under Medarbetare.
Prioriterade utvecklingsområden

Inom området kvalitet är Teknikförvaltningens prioriterade utvecklingsområde
God tillgänglighet till våra tjänster
• Under 2016 infördes Infracontrol, ett system för felanmälan och synpunkter från
våra kunder. Systemet har underlättat för tjänstemännen att hantera volymen av frågor och synpunkter från kunder. Förvaltningens utnyttjande av systemet är under
utveckling för att förtydliga arbetsmetod och process.
• ”Säg vad du tycker” ger ytterligare ett inflöde av synpunkter från medborgarna. TN
har flest inkomna synpunkter av alla nämnder och fick under perioden januari-juni
77 st nya Säg vad du tycker. Förvaltningen arbetar ständigt med att besvara och avsluta synpunktsärenden, men har ett förbättringsarbete att göra.
• Kvalitén på våra tjänster när det gäller tillgänglighet mäts i olika kund- och brukarundersökningar där jämförelser görs på nationell nivå. Se resultat och aktiviteter
inom tillgänglighetsområdet i den årliga Servicemätningen som redovisas nedan.
• Medborgares och brukares nöjdhet med våra övriga tjänster mäts också i dessa
kund- och brukarundersökningar. I Bilaga 2: kompletterande information, visas de
kund- och brukarundersökningar där förvaltningen deltagit och fått synpunkter på
hur våra verksamheter uppfattas. Som exempel kan ges att för att förbättra vägstandard och tillgänglighet för fordon av olika slag har en cykelplan antagits 2016, en
tillgänglighetsanpassad cirkulationsplats har anlagts och belysningen på regionens
vägar har förbättrats med LED-lampor.
• Ett stort och gemensamt utvecklingsområde är digitalisering och e-tjänster. Under
2017 har ett nytt e-tjänstsystem, Open ePlatform, införts i regionen med utökade
möjligheter till bättre service, förenklade rutiner och kortare processer. Förvaltningen arbetar just nu med att föra över de digitala formulär som förvaltningen har
sedan tidigare in i den nya plattformen samt att skapa nya e-tjänster.
• Analys av undersökningen Insikt (när det gäller markupplåtelse) och fastighetsförvaltningens undersökning gentemot sina kundgrupper visar på att kunderna önskar
sig en förbättring när det gäller samverkan och kommunikation. Att få återkoppling
på gjorda felanmälningar är viktigt. Att vara delaktig i planering anses också viktigt
för kundnöjdhet. Fastighetförvaltningsavdelningen har arbetat med båda dessa områden som prioriterade sedan undersökningen genomfördes och har idag en ökad
dialog med verksamheterna.
• De resultat som redovisas i Bilaga 2 angående Kollektivtrafiken är positiva när det
gäller bekvämlighet, renhet, tidspassning och trygghet i bussarna. När det gäller avgångstider och möjlighet att resa kollektivt är resultaten låga. Vissa aspekter inom
Kollektivtrafiken är med andra ord i behov av stor förbättring. Tilläggas ska att resultaten grundar sig på ett lågt antal svarande.
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Prioriterade aktiviteter

God tillgänglighet till våra tjänster
Aktivitet

Status

Öka förvaltningens utbud av digitala tjänster

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Öka utbudet av digitala tjänster

☐

☐

☐

Felanmälan via infracontrol

☐

☐

☐

4.2.3

Servicemätning

I ”Servicemätning via telefon och e-post” som genomförs varje år, har förvaltningen mätts
inom området gator och vägar och förbättrat sina resultat från 2014 till i år. 2017 års undersökning visar att svarstider på e-post och bemötande är identifierade styrkor. 94 % av breven besvarades inom 2 dygn, vilket är något över snittet för likvärdiga kommuner. Bemötandet hos handläggarna har bedömts som gott eller medelgott. Förbättringsområden är avsändarsignatur, tillgänglighet och intresse och engagemang. Åtgärder som påbörjats beskrivs nedan.

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Svarstider e-post
Bemötande
Avsändarsignatur

Ska användas av samtliga inom
TKF
Tillgänglighet

Systemet Infracontrol införts
och utvecklas.
Internt gränssnittsarbete påbörjat.
Kundtjänst besvarar frågor för
mark- och stadsmiljö.

Intresse och engagemang (info och svarskvalitet)

4.2.4

Kommentarer till nyckeltal

I bilaga 3, figur 1-4, redovisas nyckeltal, som är tillämpliga på teknikförvaltningens verksamheter ur SKLs databas Kolada.
Figur 1. Diagram över kommuners sammanlagda kostnader (sek) per invånare för gator,
vägar samt parkering.
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Gator och vägar i tätorter på Gotland håller en acceptabel nivå kopplat mot tilldelad budget. Det finns dock ett ackumulerat underhållsbehov som växer från år till år. Enskilda
vägar med statsbidrag håller en mycket hög klass enligt Trafikverkets inspektion i augusti
2017.
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Figur 2. Diagram över kommuners kostnader (sek) per invånare för avfallshantering.
Gotlands förhållandevis höga kostnader kan hänföras till höga behandlingskostnader för
hushållsavfall på grund av två-fraktionssystemet samt den stora mängden enskilda avlopp.
Figur 3. visar en jämförelsediagram över landsting och regioners drift- och kapitalkostnader (sek) per bruksarea för lokaler. Det bör påpekas att uppgifterna är en jämförelse mellan
alla landsting i Sverige avseende total driftkostnad och kapitalkostnad, vilket kan vara svårt
att jämföra beroende på vad man räknar i sina driftkostnader samt hur mycket investeringar
man har.
Tabellen visar att Region Gotland ligger i nivå när det gäller drift – och kapitalkostnader
med de flesta landsting. Fastighetsförvaltningen har arbetat med EPC (Energy Performance Contact) för dessa lokaler för att minska energiförbrukningen samt upphandlat bra
elavtal. Tillsammans ger detta minskade energikostnader. Sjukhuset renoverades 1992-1996
och börjar bli till åren vilket innebär att underhåll kommer att behövas på sikt.
Figur 4. Tabell över kommuninvånarnas upplevda tillgänglighet av transport (kollektivtrafik), anges som procentandel av maxpoäng.
Upplevd tillgänglighet till kollektivtrafiken på Gotland är låg. Kollektivtrafiken som helhet
är ett prioriterat utvecklingsområde i VP 2018.

4.3

Medarbetare

Inom målområdet medarbetare har samtliga fyra mål i styrkortet valts:

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

•
•
•
•

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Grunden i TKFs uppdrag, både vad avser planering och drift, förutsätter att medarbetarna
är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till problemlösning i det dagliga arbetet. Chefer
och arbetsledare är väl medvetna om nödvändigheten att skapa förutsättningar för och ta
tillvara engagemang hos medarbetarna. Att medarbetarna deltar i utvecklingsarbetet är en
framgångsfaktor för att TKF ska lyckas med sitt uppdrag.
• För att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter har TKFs ledningsgrupp genomfört dialogmöten inför framtagande av verksamhetsplan 2017. Till dessa möten
har samtliga medarbetare varit inbjudna och getts tillfälle att lämna synpunkter och
bidra med idéer, som sedan har tagits tillvara.
• Många av TKFs medarbetare har också bidragit och tagit fram idéer för att utveckla
verksamheten inte minst i samband spara-vatten-frågan. Idéerna har varit kreativa
och användbara och det har bland annat visat sig genom att TKFs medarbetare under flera år varit framgångsrika på Förnyelsedagen och vunnit pris för sina bidrag.
• Många medarbetare har arbetat länge i sina yrken och är därmed väl förtrogna med
verksamheten och sitt uppdrag. Utmaningen nu är att hitta effektiva samarbeten
över gränserna, att använda ny teknik på ett ändamålsenligt sätt och att dokumen-
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tera och säkerställa användandet av processer och rutiner. TKF har under det senaste året intensifierat arbete med att ta fram och uppdatera medarbetarkontrakt till
samtliga medarbetare.
När det gäller arbetsmiljön kan konstateras att sjuktalet ökat. Dessutom är nu männens sjuktal högre än kvinnornas vilket inte har varit fallet tidigare. Färre skadeanmälningar inrapporterade i Flexite under de sju första månaderna 2017 jämfört med
2016. Några fler tillbud har rapporterats under samma period 2017, vilket ses som
bra eftersom vi efterlyser en ökad tillbudsrapportering.
Att ha bibehållen god hälsa för de enskilda medarbetarna påverkas av många faktorer, vilka bara en del har att göra med arbetsmiljön på arbetet. Det är ändå oerhört viktigt att fokusera på förvaltningens arbetsmiljöarbete, inte minst den psykosociala delen. En ökad arbetsbelastning med svåra ärenden, negativ mediarapportering, känslan av utsatthet, att färre ska göra mer samt vakanta tjänster är orsaker
som påverkar arbetsmiljön negativt. En ökad efterfrågan på samtalsstöd hos företagshälsovården märks och i de behoven har förvaltningen varit tillmötesgående
med beställningar.
Prioriterade utvecklingsområden

Att Attrahera medarbetare är det prioriterade utvecklingsområde som TKF valt.
• Som en del i att attrahera medarbetare har vi fokuserat på rekryteringsprocessen.
Den har tidigare kunnat vara långdragen och upplevts belastande för rekryterande
chefer samtidigt som risken att förlora intressanta sökande varit påtaglig. Som en
attraktiv arbetsgivare måste vi också ge snabb återkoppling även till de sökande
som inte varit aktuella för den sökta befattningen.
TKF:s chefer har beslutat att följa en checklista vid rekrytering som snabbar upp
processen och där målet är att sökande ska få besked senast 14 dagar efter sista ansökningsdag.
• Inför lönerörelsen 2017 genomfördes en analys utifrån jämställdhet både inom och
mellan tjänsternas basintervall. Inom yrkesgrupperna är ojämställda löner inte ett
problem, däremot finns fortfarande ojämställda löner mellan yrkesgrupper i samma
basintervall, dvs för likvärdigt arbete. Där kan vi se att kvinnornas medellön är 93%
av männens. Konkret innebär detta att yrkesutbildade hantverkare har högre lön än
kvinnor som är administratörer. En slutsats är att marknadslöner har styrt männens
löner.
• I övrigt har ett trendbrott vad avser lönesatsningar skett 2017. Förvaltningen fick
godkänt att använda egna medel för att satsa på jämställdhet och bristyrken. De yrkesgrupper som prioriterades beslutades av koncernledningsgruppen och blev ingenjörer inom svårrekryterade områden och enhetschefer. Som exempel kan nämnas att för medlemmar inom Sveriges ingenjörer höjdes lönen med 4,87 % i snitt.
Bör dock läggas till att åren innan låg Gotlands löneutveckling för gruppen avsevärt
mycket lägre än i Sverige i övrigt.
• För att bidra till att på sikt säkra kompetensen inom teknikområdet har förvaltningen aktivt tagit del i utvecklandet av YH-utbildningar inom drift- och underhållsteknik. Många praktikplatser har också erbjudits studerande.
I den nationella satsningen ”Tekniksprånget” deltar TKF, som enda förvaltning
inom regionen, och tar nu i höst emot vår fjärde terminspraktikant.
För
att ytterligare öka rekryteringsmöjligheterna har kontakt etablerats med arbets•
förmedlingen. Ett antal nyanlända personer med ingenjörsbakgrund har presenterats och lett till anställning och praktikarbete.
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Prioriterade aktiviteter

Attrahera medarbetare
Aktivitet
Skapa tydlighet och arbetsglädje inkl kompetensförsörjning

Status
Ej påbörjad

Plan för att återkommande genomföra förvaltningsgemensamma aktiviteter
för medarbetarna

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nystart för förvaltningsintroduktion för nya medarbetare

☐

☐

☐

Stöd och påskyndande vid upprättande och inläggning av rutiner i Docpoint

☐

☐

☐

Uppdatera chefer i lönebildningsprocessen och öva på kriterier i lönesamtalsbedömningar

☐

☐

☐

Deltagande i planering av, samt mottagande av praktikanter från, YH-utbildning inom drift- och underhållsteknik

☐

☐

☐

Deltagande i den nationella satsningen ”Tekniksprånget” för att öka intresset
för arbete inom tekniksektorn genom att återkommande anställa ungdomar
under fyramånadersperioder.

☐

☐

☐

Lönerörelsen 2017-mål att trygga möjligheten att rekrytera samt bevaka jämställda löner

☐

☐

☐

Snabbare rekryteringsprocess – skapa och implementera rutin

4.3.3

Sjuktal

4.3.4

Antal anställda

Förvaltningens sjuktal under perioden jan-juli är 4,26 %, förra året var sjuktalet 3,05 %. En
påtaglig förändring är att nu är männens sjuktal högre än kvinnornas. Männens sjuktal har
ökat och är nu 4,52 % jämfört med 2,9 % samma period föregående år medan kvinnornas
sjuktal har sjunkit och är nu 3,17 % jämfört med 3,7 %. För att minska sjukfrånvaron ska
rehabiliteringsbehov identifieras och vid behov ska chefer få stöd i rehabiliteringsarbetet.
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År 2017 i juli hade förvaltningen totalt 329 månadsavlönade medarbetare. 264 män och 65
kvinnor. 274 av det totala antalet var tillsvidareanställda och 55 var visstidsanställda. Förutom dessa fanns 23 timavlönade medarbetare anställda.
I jämförelse med juli 2016 är skillnaden endast en medarbetare på totalen. Däremot så var
elva medarbetare färre tillsvidareanställda i juli i år än i juli 2016 och förvaltningen hade således fler visstidsanställda än förra året.
En trolig orsak till färre tillsvidareanställda är att arbetslösheten minskat och rekryteringsunderlaget likaså. Förra året var återhållsamheten stor vad gällde att ta in visstidsanställda
under sommarmånaderna.
4.4

Ekonomi

Inom målområdet ekonomi har Teknikförvaltningen har två mål vilka redovisas nedan:
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
• Tillgångarna ska vårdas
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Indikator för målet om årets ekonomiska resultat är
• årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad.
Indikator för målet om att tillgångarna ska vårdas är
• andel av VA-budget som avser reinvesteringar,
• Pu-kostnad per m2.
Måluppfyllelse - årets ekonomiska resultat
För att målet om årets ekonomiska resultat ska uppfyllas behöver resultatet bli 2 440 tkr.
Målet kommer att uppfyllas.
Måluppfyllelse – regionens tillgångar ska vårdas
För att följa upp målet om att regionens tillgångar ska vårdas behöver följande redovisas:
• Andel av VA-budget till reinvesteringar
• PU-kostnad per m2
Målet kommer att uppfyllas.
Den totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten uppgår 2017 till totalt 199 456 tkr.
Följande investeringsprojekt inom VA-verksamheten avser reinvesteringar:
Projekt

Investeringsbudget,
tkr

Ledningsutbyggnad ospec
Sanering VA-ledningar
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsverk
Fårösunds avloppsverk
Maskiner VA
Total

Utfall tom augusti,
tkr

1 283
2 284
1 820
2 323
1 400
14 595
627
24 332

1 945
354
828
695
0
2 200
0
6 022

Totala reinvesteringar är budgeterade med 24 332 tkr vilket är 12 % av totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten.
Planerat underhåll per m2 har följts upp och redovisas i nedanstående tabell för perioden
2013-2016.
År 2012
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PU per m2

73

År 2013

119

År 2014

120

År 2015

År 2016

127

110

För år 2017 har 74 kr per m2 budgeterats. Måttet baseras på en lokalyta på totalt 523 948
m2. För år 2017 har regionfullmäktige beslutat om att minska underhållsbudgeten med 9
mnkr till totalt 39 mnkr.
Inom regionen finns för övrigt följande centrala mål vilka inte har följts upp av Teknikförvaltningen.
1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
2. Soliditeten ska vara minst 45 procent
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3. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
4. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
Uppföljningen av dessa mål sker centralt.
4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.4.2

Prioriterade aktiviteter

I verksamhetsplanen har ett prioriterat utvecklingsområde inom målområdet ekonomi definierats. Utvecklingsområdet innebär att Teknikförvaltningen ska ha en ekonomisk balans i alla verksamheter.
Följande prioriterade aktiviteter har genomförts inom ramen för att ha en ekonomisk balans i alla verksamheter:
Ekonomisk balans i alla verksamheter
Aktiviteter som stödjer ekonomi i balans i alla verksamheter

Status
Ej påbörjad

Genomförd

TN arbetsgrupp i ekonomi

☐

☐

☐

Utbildning för chefer i ekonomi

☐

☐

☐

Genomlysning av kollektivtrafikens ekonomistyrning

☐

☐

☐

Genomlysning av fakturahantering inom TKF

☐

☐

☐

Utformning av digitalt beställningsformulär för externa beställningar

☐

☐

☐

Nya kassasystem med kortterminaler har installerats vid återvinningscentrale

☐

☐

☐

Fordon och maskiner som utrangerats vid maskinstationen säljs externt

☐

☐

☐

Gata parkavdelningens och VA-verksamhetens förråd ska inventeras

☐

☐

☐

Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram digitalt beställningsformulär

☐

☐

☐

Rutiner för att förbättra och säkra ansökningar av statsbidrag ska ses över

☐

☐

☐

Tekniska nämnden har beslutat om en intern kontrollplan som genomförs

☐

☐

☐

Genomlysning av investeringsprocessen

☐

☐

☐

för interna beställningar.
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Påbörjad
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4.4.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. I
nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens budget och utfall för perioden januariaugusti 2017. Det ekonomiska resultatet är positivt med 25 852 tkr (26 482 tkr).
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget, tkr

Utfall, tkr

697 599
-778 972
-81 373

Avvikelse, tkr

746 444
-801 965

48 845
-22 993

-55 521

25 852

Enligt anvisningarna ska kostnads- och intäktsutfallet för perioden januari – augusti analyseras. I nedanstående tabell redovisas utfallet jämfört med samma tidpunkt föregående år.
Text

Periodens Utfall 2016, tkr

Periodens Utfall 2017, tkr

Intäkter

732 101

Driftkostnader

-796 695

746 444
-801 965

-64 594

-55 521

Netto

Procentuell
utveckling %

2,0
0,7
-14,0

Nettokostnadernas utveckling innebär att de sjunker med -14 %. Intäkternas utveckling är
högre än kostnadsutvecklingen, vilket är positivt.
Intäkternas utfall ökar med 2,0 % jämfört med utfallet föregående år.
För VA-verksamheten uppgår intäkterna till totalt 112 761 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då intäkterna uppgick till 106 126 tkr.
Intäkternas utveckling har även påverkats av hamnavdelningens muddringsprojekt i Klintehamn som är ett projekt i Trafikverkets regi.
Driftkostnaderna har ökat med 0,7 % jämfört med utfallet föregående år. Förklaringen till
den måttliga ökningen är att internräntan sänkts from 2017 från 4% till 2%.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar att utfallet för 2017 kommer att bli
positivt med 7,9 mnkr. Periodens resultat för nämnden är positivt med 25,8 mnkr (26,5
mnkr). I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för TKF:s verksamheter inom tekniska nämnden.
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Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinans
Total

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,
tkr

Prognos
2017, tkr

16 196
15 846
118 720
195 631
351 207

-17 866
-15 846
-198 547
-195 636
-351 077

14 723
15 594
137 168
198 717
380 242

-16 020
-15 919
-215 601
-185 997
-368 428

373
-325
1 394
12 726
11 684

-721
0
-3 991
3 821
8 790

697 599

-778 972

746 444

-801 965

25 852

7 899
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Hamnavdelningen
Hamnverksamhetens prognos är enligt budget. När det gäller den skattefinansierade
verksamheten beräknas ett underskott med 1,8 mnkr och för linjehamnar ett överskott
med 1,8 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen visar på ett överskott med 8,8 mnkr.
Om den skattefinansierade verksamheten inkluderas blir prognosen 9,7 mnkr. När det
gäller den intäktsfinansierade verksamheten avser 6,3 mnkr intern fastighetsförvaltning
och 2,5 mnkr externt finansierad verksamhet.
Gata- och Parkavdelning
Gata- och Parkavdelningens helårsprognos visar på ett resultat enligt budget, varav Gata
väg/drift ett positivt resultat med 1,9 mnkr, Parkuppdraget/drift med 1,1 mnkr. Drift
deponier, slam och ÅVC ett negativt resultat med 3,0 mnkr
VA-avdelningen
VA- avdelningen redovisar en negativ prognos med 754 tkr.
För hela VA-verksamheten prognostiseras ett positivt resultat med 2,9 mnkr.
Planerings- och utvecklingsavdelningen
Planerings- och utvecklingsavdelningen prognostiserar ett negativt resultat med 330 tkr.
För avfallsverksamheten prognostiseras ett positivt resultat med 2,0 mnkr, för VA-verksamheten med 3,7 mnkr. Kollektivtrafiken redovisar en negativ prognos med 5,0 mnkr,
samt Mark- och stadsmiljöenheten en negativ prognos med 1,0 mnkr.
4.4.4

Investeringar

Investeringsutgifterna beräknas enligt prognosen bli totalt 399,2 mnkr under 2017.
Den totala investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 696,7 mnkr (844,4 mnkr). Delårsrapport 2 innehåller en väl genomarbetad och uppdaterad investeringsprognos. Inrapportering av investeringsprognos har skett i Budget och prognos.
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Det totala investeringsutfallet tom augusti uppgår till 226,5 mnkr (307,1 mnkr). Investeringsprojekten redovisas i bilaga 4.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☐

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet
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Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☐

☐

☐

☐

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☐

☐

☐

☐

Ekonomi
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Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☐

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kund-/brukarundersökningar

Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Kritik på teknik – medbor- Rent och snyggt på gator
gare
och vägar (77%)
Kvalitén på vattnet är god
(78%)
Är du tillräckligt informerad
om hur du ska sortera ditt
avfall? (92%)
Nöjd med hämtning av hushållsavfall vid din bostad?
(79%)
Tror du att reningsverket
klarar rena avloppsvattnet?
(53%)
Standard på kommunens ga- Gata/park: Medel har ästor, vägar, cykelvägar (32%) kats i för att kunna genomföra mer underhållsarbeten
på kommunens gator, vägar
samt cykelvägar.
Cykelplan antogs 2016.
Insikt – företag som ansökt Bemötande (NKI index 70)
om markupplåtelse (NKI
67)
Effektivitet; tid för handläggning, hålla överenskomna tidsramar, övergripande rutiner (NKI 66)
Kompetens; kunskap om
företagens villkor
Förmåga att ge råd och vägledning (NKI 63)
Kollektivtrafiken – resenärers nöjdhet. KOLBAR

Det är rent och snyggt i fordonen, 79% instämmer.

Kollektivtrafiken som helhet
är ett prioriterat utvecklingsområde i VP 2018

Det är bekvämt ombord 72
%, instämmer
Det känns tryggt att åka
med (bolaget) 75% instämmer.
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Om du tänker på senaste resan med (bolaget) hur nöjd
var du med den? 84%
nöjda.
Jag kan lita på att jag kommer i tid med (bolaget).
66% positiva.
Mina möjligheter att resa
kollektivt har förbättrats det
senaste året,10 % instämmer.
Avgångstiderna passar dina
behov, 12% instämmer.
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Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? 96%
nöjda.
Vilket betyg vill du ge förarens förmåga att hitta till
den adress du skulle åka till?
97% nöjda.

SCB:s medborgarundersökning (genomförd hösten
2016)

Renhållning och sophämtning; sophämtning,
tillgänglighet till ÅVC, åtgärder mot klotter och skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser
(NKI index 63 = nöjd)
Gator och vägar; belysGata/park: Medel har äsning, underhåll, snöröjning
kats i för att kunna genom(NKI index 45=inte godkänt) föra mer underhållsarbeten
på kommunens gator, vägar
samt cykelvägar.
Cirkulationsplats anlagd Atlasgatan/Broväg/Norra Hansegatan – tillgänglighetsanspassad.
Utbyte av belysningsarmaturer till LED-belysning på
Region Gotlands vägar.
Kommunikationer; tillgång till gång- och cykelvägar, möjlighet att använda
kollektivtrafik, möjlighet att
enkelt transportera sig med
bil (NKI index 50=inte godkänt)

Deltar i Trafikverkets projekt
att tillgänglighetsanpassa
hållplatser. Cykelplan antagen 2016. Länsplan revideras 2017. Upphandling
transportörer och busstrafik
inför 2019.

VA; Vattenförsörjning NKI
50=inte godkänd (Totalt NKI
index för VA 53=inte godkänt)

Utbyggnad av Klintehamns
reningsverk och ledningsnätet på södra gotland samt
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är påbörjade projekt.

Förtroende; möjlighet att
påverka de kommunala
verksamheterna (NKI index
31=inte godkänt)

Förvaltningen har genomfört
workshops och möten med
näringslivet i samband med
start av stadsmiljöprogrammet och parkeringsstrategin.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

VA; Dricksvattnet NKI
75=mycket nöjd,
Avloppssystem NKI 65=nöjd

Hamnavdelningen, kommersiella kunder

Kundnöjdhet 72,6 %.
Enkäten genomförd 2015

Fastighetsförvaltningsavd –
alla kundgrupper

Kundnöjdhet 57 %.
Lokalbetyg 57 %.
(Hur hyresgästerna upplever
lokalernas status)
Helhetsbetyg 49%
(beskriver hur nöjd hyresgästen är med hela sin fysiska miljö, där lokalerna är
en väsentlig faktor)
Enkäten genomförd 2015

Bevaras genom att genomföra minst ett protokollfört
möte/år med våra största
kunder. Målet är att fortsatt
kunna möta deras behov.
Kundnöjdhet: Kunden vill
ha återkoppling på gjorda
felanmälningar.
Lokalbetyg: Kunden vi ha
bättre skick på lokalerna
Helhetsbetyg: Kunden vill
bli delaktiga i planerat underhåll

FFA planerar att införa en
webb-portal för felanmälningar.
Ökad dialog med verksamheterna och vilka åtgärder
som är på gång.
Skapa tydliga underhållsplaner som kommuniceras.
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Mariestad
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Bilaga 3: Nyckeltal

Kostnad gator vägar samt parkering kr/inv
2016

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Fig1. Tabell över kommuners sammanlagda kostnader (sek) per invånare för gator, vägar samt
parkering.
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Kostnad avfallshantering kr/inv
2016
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0
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Fig2. Tabell över kommuners kostnader (sek) per invånare för avfallshantering.
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Total driftskostnad och Kapitalkostnad lokaler, kr/kvm
Bruksarea
2016
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Fig3. Tabell över landsting och regioners drift- och kapitalkostnader (sek) per bruksarea för lokaler.
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Tillgänglighet kollektivtrafik - sammanlagt resultat, andel (%)
av maxpoäng 2016
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Fig4. Tabell över kommuninvånarnas upplevda tillgänglighet av transport (kollektivtrafik),
anges som procentandel av maxpoäng.
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Bilaga 4: Investeringsprognos

Projekt

Projektnamn

10001

Garantiåtg årligt anslag

10401

Tofta förskola

10404

Romask 05 verksanp försk

10406

Årsbudget,
tkr

Per utfall, Avvikelse, Prognos
tkr
tkr
2017, tkr

Prognos
2018, tkr

747

263

484

300

447

0

0

0

0

0

415

494

-79

500

0

AMV Infektion

9 033

3 326

5 707

3 500

0

10407

Gråboskolan anpassn kök

1 169

63

1 106

300

1 700

10408

Södervärnssk anp kök

944

17

926

20

0

10409

Endre skola anp kök

2 061

0

2 061

0

2 061

10410

Stenkyrka sk anp kök

1 212

760

452

800

0

10411

Terra Novask anp kök

677

63

614

300

1 800

10413

Folkhögskolan toaletter

7 496

104

7 392

300

7 200

10414

AMV/Kvinnokliniken

3 999

1 137

2 862

2 100

1 000

10415

Lasarettet ÖNH tillbyggn

1 300

72

1 228

1 300

0

10566

Bävern 2 tillbyggnad

-850

22

-871

50

0

10567

Lasarettet driftoptimerin

1 500

304

1 196

500

1 000

10568

Västerhejde sk el o oljek

10572

Sporthall Visborg

10573

5 185

0

5 185

500

4 685

-8 033

0

-8 033

0

0

VC Slite ombyggnad

2 855

0

2 855

0

2 855

10575

Abborren Låssystem

301

75

226

301

0

10577

Abborren ny reservkraft

6 789

746

6 043

1 000

18 189

10582

Romaskolan 04 omb vent

181

47

134

181

0

10583

Romaskolan 04 omb kök

179

47

132

179

0

10584

Solbergask 05 omb kök

3 215

0

3 215

0

0

10586

Säve F-huset

37 998

15 085

22 913

30 000

0

10588

Artilleriet ny förskola

45 238

20 942

24 296

30 100

0

10594

Korpen 03, Omb heldygnsv

9 361

20 057

-10 696

15 000

0

10620

Kryssningskaj Visby, gem

-31 650

10 249

-41 899

-1 043

1 000

10622

Gemensamt partner

30 607

9 967

20 641

0

0

10623

Kryssningskaj Muddring

4 852

9 478

-4 626

4 852

0

10624

Kaj och barkasskaj

44 134

17 125

27 009

44 134

0

10625

Kryssningskaj Land, Va-an

7 342

91

7 251

7 342

0

10626

1 Kryssningscenter

3 500

3

3 497

3 500

0

11014

Stucks 1:226 omb HVB

-36

0

-36

0

0

11100

Ventilationsanläggningar

6 625

0

6 625

6 625

15 000

11220

Korpen Hus 13 ny vent

0

3

-3

0

0

11224

Verkstadssk kök omb vent

0

3 460

-3 460

0

0

11227

Verkstadssk vent klassrum

0

0

0

0

0

11229

Stenkyrka sk 03 byte aggr

0

587

-587

0

0

11300

Energibesparingsåtgärder

19 749

0

19 749

10 000

9 749

11364

Re invester biobränsleanl

3 000

0

3 000

3 000

0
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Projekt

Projektnamn

11366

EPC, fas 2

11406

Offentliga toaletter Xkaj

11541

Reinvesteringar

11543

Årsbudget,
tkr

Per utfall, Avvikelse, Prognos
tkr
tkr
2017, tkr

Prognos
2018, tkr

0

3 561

-3 561

0

0

3 650

0

3 650

0

3 650

783

783

0

783

0

Oljekonvertering fastighe

2 542

0

2 542

1 000

1 542

11544

Elkonvertering fastighet

1 611

235

1 376

235

1 376

11545

Tillgänglighet

593

12

581

593

0

11553

Hissar ombyggnad

773

0

773

773

0

11573

Upprustning av larm

1

0

1

1

0

11578

Verkstadssk renov kök

-4 122

0

-4 122

0

0

11579

Visby anslutning fiber

111

43

68

111

0

11580

Hamnkontoret ombyggnad

3 700

409

3 291

2 000

1 700

11800

Fastighetsägaransvar

5 000

2 632

2 368

5 000

45 000

12000

Ospec gator o vägar

882

120

762

500

382

12001

Beläggningsprogram

400

0

400

400

0

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

617

0

617

617

0

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

3 247

0

3 247

500

2 747

12021

Broväg ansl N:a Hanseg

6 146

3 737

2 409

4 046

2 100

12036

Lätt avhjälpta hinder

1 022

86

935

300

722

12040

Säkra skolvägar

1 646

228

1 417

300

1 346

12042

Vby kv Allen Österport

445

0

445

0

0

12047

Cykelplan Visby

2 058

0

2 058

300

1 758

12049

Innerstutv gata torg park

1 000

0

1 000

300

700

12050

Belysn åtgprogr styrsyst

11 604

365

11 239

6 000

3 000

12051

Visborg infrastr park

4 626

0

4 626

500

4 126

12055

Utveckling serviceorter

3 181

0

3 181

500

2 681

12060

Trafik, X-kaj

28 981

221

28 760

10 000

18 981

12061

Information o vägledn X-k

850

31

819

500

350

12100

Belysning reinvestering

5 000

0

5 000

0

2 500

12155

Expl G/M kv Stenhuggaren

1 166

92

1 074

500

0

12159

EXPL G/P Kaptenen

4 600

0

4 600

3 000

1 600

12163

Expl Adjutanten G/M Törn

-129

0

-129

0

0

12167

Expl Såpsjudaren Gta et 1

693

0

693

0

693

12168

Expl Strukturplan Visborg

4 000

0

4 000

1 000

3 000

12170

Expl Yttre A7, etapp 1

32 611

1 151

31 460

1 151

31 460

12171

Expl Yttre A7, et 2

-4

279

-283

280

0

12172

Expl Yttre A7, et 2,proj

26 985

6 244

20 741

25 500

1 485

12176

Expl Kopparslagaren Visby

700

0

700

700

0

12177

Expl Bryggeri väg Österby

200

113

87

200

0

12200

Ospec objekt park

442

420

22

442

0

12209

Lekutrustning

1 259

1 228

31

1 259

0

12214

Murgrönan aktivitetspark

3 757

0

3 757

300

3 457

12215

Upprustning gravarna

148

0

148

0

0

33 (35)

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2, 2017

Projekt

Projektnamn

12217

Sö Hällarna naturreservat

12218
12253

Papperskorg, Big Belly
Bad&amp;besökpl
uppr&amp;förändr

12254

Årsbudget,
tkr

Per utfall, Avvikelse, Prognos
tkr
tkr
2017, tkr

Prognos
2018, tkr

-361

0

-361

0

0

450

0

450

450

0

549

480

69

549

0

Utveckling stadsmiljö X-k

2 849

155

2 694

1 500

1 349

12255

Besöksplatser, X-kaj

2 450

201

2 249

2 000

450

12359

EXPL VA Kaptenen

800

0

800

500

300

12360

Expl VA "Adjutanten"

-35

0

-35

0

0

12362

Expl VA Såpsjudarere et 1

125

0

125

0

0

12363

VA Kopparslagaren i Visby

800

0

800

800

0

12364

Expl VA Yttre A7, etapp1

2 742

654

2 088

1 000

1 742

12366

Expl VA Yttre A7 et2 proj

3 500

709

2 791

2 500

1 000

12367

Expl VA Bryggeri Österby

200

49

151

200

0

12400

Ledningsutb ospec

1 283

1 946

-662

2 000

3 200

12401

VA utbyggn LTA-stationer

0

45

-45

0

0

12417

Ire till Lickersh va/avl

-573

0

-573

0

0

12419

Slite o Lärbro va/avl led

12420

Roma kyrkby va-ledn

12422

Nisseviken H-bo va-ldn mm

12427

V-garn-k-hamn anl valedn

12432

Ire By VA förproj

12435

-5

0

-5

0

0

9 851

491

9 360

1 000

8 851

190

0

190

0

0

3 946

26

3 921

500

3 446

-975

7

-982

7

0

Va-lednin. Burgsvik-Klint

17 910

15 322

2 588

27 000

44 745

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

5 478

265

5 212

500

9 978

12451

Sanering VA-ledn.nät

2 284

354

1 930

2 000

10 284

12452

Vatten regionala nätet

1 820

828

992

1 500

2 320

12454

Gotlands vattenförsörjn

20 312

1 108

19 203

2 000

5 312

12456

Burgsvik-Nisseviken VA-le

0

0

0

0

0

12457

A-ledn Katthammarsvik re

0

885

-885

0

0

12500

Ombyggnad vattenverk

2 323

695

1 628

1 500

5 823

12502

Roma Vattenverk

2 695

2 612

83

2 695

0

12510

F-sund omb vattenverk/pst

-371

0

-371

0

0

12516

utredn proj VV Lickersh

3 500

0

3 500

750

6 250

12517

Ljugarn vattenverk

12519

Hejnum utr återst slamdam

12521

Herrvik VV Östergarns Fis

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

12579

-66

0

-66

0

0

-275

0

-275

0

0

2 878

1 853

1 025

1 853

1 025

52 737

1 107

51 630

8 000

100 000

Tingstä va-ledn underhåll

1 244

1 646

-402

1 645

0

12600

Omb reningsverk, vitesför

1 400

0

1 400

0

6 400

12621

Fårö S:12 Reningsverk

1 029

6

1 022

100

929

12623

Fårösunds AVR

14 595

2 200

12 395

5 000

14 595

12652

Annelund pumpstn

12655

Klintehamn avl ren verk

3 252

184

3 068

3 252

0

34 449

8 773

25 676

25 000

33 449
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Projekt

Projektnamn

12656

Roma Dagvatten

12657

Årsbudget,
tkr

Per utfall, Avvikelse, Prognos
tkr
tkr
2017, tkr

Prognos
2018, tkr

945

0

945

0

0

Katthammarsvik ARV

8 842

545

8 297

1 000

4 000

12702

Slite deponi

3 093

96

2 997

1 000

2 093

12703

Återvinningscentraler

2 855

241

2 613

1 000

1 855

12708

Roma Avfallsanläggning

106

0

106

106

0

12716

Avveck spilloljdepå Guteb

984

0

984

0

984

12717

Hygieniseringsanlägg Fårö

934

43

892

600

334

12718

Avfallskärl

-3

0

-3

0

0

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

2 809

2 598

210

2 700

2 109

12805

VBY muddring ,färjeläge 5

911

916

-4

911

0

12812

Rep spont kajanläggningar

879

531

348

532

5 347

12835

Visby Hamn omb. fender

1 396

1 043

353

1 045

0

12836

VBY Elanslutning fartyg

40 000

1 402

38 598

10 000

40 000

12850

Förbättring övriga hamnar

2 000

1 471

529

2 000

0

12852

Slite Apotekskaj NordStre

2 087

0

2 087

0

0

12858

K-hamns hamn rep bef kaj

579

550

29

550

0

12868

Klintehamn muddring 2015-

33 014

32 775

239

32 915

0

12869

Herrvik hmn, VA-anslutn

48

39

8

39

0

12870

Servicehus Ronehamn

1 491

141

1 350

1 400

791

14030

Försäljning Fritidstomter

0

0

0

0

0

14040

Försäljning Fastighet

0

219

-219

0

0

22001

Reinvestering data/IT

600

142

458

300

300

22103

IT,inv fastighetsserv

350

0

350

150

200

22600

Maskiner o Fordon

8 000

856

7 144

5 000

11 000

22601

Maskiner o Fordon, VA

627

0

627

627

600

22709

utveckling Visby

955

953

2

955

250

22710

Hållpl-stolpar landsbygd

1 572

0

1 572

750

822

22711

Utv serviceorter inkl hpl

1 500

318

1 182

1 000

750

22712

Busstrafik X-kaj

650

103

547

325

325

80001

Exploatering kv kaptenen

400

0

400

400

0

80014

Exploatering Y;e A7 rivning

0

396

-396

396

0

80015

Exploatering Y;e A7 arkeologi

0

331

-331

331

0

80016

Exploatering Y;e A7 övrigt

0

334

-334

334

0

80103

Exploatering detaljplan

0

632

-632

632

0

80104

Exploatering övrigt generellt

1 200

658

542

1 200

0

697 668

226 507

471 161

399 231

536 250
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1

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på -2 048 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Prognosen för helåret pekar mot ett
underskott på -815 tkr.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

1 082
- 35 980
- 11 803

1 168
- 38 114
- 12 720

86
- 2 134
-2 048

1 623
53 968
- 52 090

1 426
54 331
- 52 905

Kommentar

Kostnaderna för RIB organisationen har stigit orimligt mycket under perioden, fördjupad analys
kommer att startas under hösten för att hitta anledningar.
Just nu ser det ut som verksamheten kommer att gå med ett underskott. Tre anledningar till det
är, ökad kostnad på RIB organisationen, ökade kostnader på verkstadssidan på grund av haverier
och ett kraftigt minskat antal IVPA-larm som vi fakturerar HSF.

2 Händelser av väsentlig betydelse
RIB beredskapen utifrån den gamla organisationen dras fortfarande med beredskapsbrister. Nio
personer har sagt upp sig på grund av nya organisationen och det nya RIB avtalet. Starten för den
nya organisationen försenades, detta innebär en kostnadsökning gentemot budget.
På grund av många samtidiga förraledigheter och ett mycket sent avhopp av de nyanställda så har
semesterperioden inneburit ett stort antal övertidspass.
Den omfattande branden på Cementa i maj drog mycket resurser under 3 dygn. Insatsen gick
mycket bra och känsliga anläggningar i närområdet kunde skyddas. Insatsen gjorde att fabriken
kunde pågå utan stopp, vilket företagsledningen var mycket tacksamma för. Insatsen innebar
mycket kostnader på både heltidssidan samt för räddningstjänstens personal i beredskap.
Två större haverier på höjdfordonet har inträffat under perioden. Kostnaderna för dessa är ännu
okända.
Den utredning som har genomförts om inträde i Storstockholms brandförsvarsförbund och den
besparingsutredning inför 2018 som gjorts av extern konsult har inte funnits med i budget.
I den nya organisationen där vi blivit fler heltidsanställda som skall genomgå lagstadgade
företagshälsovårdstjänster så har inte dessa kostnader reglerats från centralt håll för 2017.
Kostnaderna för RIB organisationen har stigit orimligt mycket under perioden, fördjupad analys
kommer att startas under hösten för att hitta anledningar.
Antalet larm till räddningstjänsten har ökat från 555 st. andra delåret 2016 jämfört med 584 st.
delår 2 2017 . Minskningen fortsätter på IVPA och trafikolyckslarmen, men vi ser en ökning på
brand i byggnad.

3 Förväntad utveckling
Just nu ser det ut som verksamheten kommer att gå med ett underskott. Tre anledningar till det
är, ökad kostnad på RIB organisationen, ökade kostnader på verkstadssidan på grund av haverier,
och ett kraftigt minskat antal IVPA-larm som vi fakturerar HSF.

4 Ekonomi
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har tekniska nämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten
4.1.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 2 048 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

1 082
- 35 980
- 11 803

1 168
- 38 114
- 12 720

86
- 2 134
-2 048

1 623
53 968
- 52 090

1 426
54 331
- 52 905

Kommentar

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 815 tkr, anledningar till det är framför allt en
ökad kostnad på RIB organisationen, ökade kostnader på verkstadssidan på grund av haverier
och ett kraftigt minskat antal IVPA-larm som vi fakturerar HSF.
Kostnaderna för RIB organisationen har stigit orimligt mycket under perioden, fördjupad analys
kommer att startas under hösten för att hitta anledningar.

4.1.2

Investeringar

Tekniska nämndens totala investeringsbudget är cirka 697 668 tkr per år. Investeringsprognosen
för räddningstjänsten beräknas till 4 087 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 1 719 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2017, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Övriga inventarier
Inköp fordon
Summa perioden

4 087

Prognos

4 087

130
668
921
1 719
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1 Sammanfattning
Förvaltningen har lanserats den nya e-portalen för byggnadsnämndens verksamheter från och
med april 2017. Lanseringen har gått bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början
av april. Förvaltningen ser en ökning av användandet månad för månad. Det finns i dag 19 olika
e-tjänster inom byggnadsnämndens verksamheter.
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör enhet Geografisk informations verksamhetsområde. Beviljas ansökan kommer det
innebära ett stort lyft för verksamheten och möjlighet att satsa på utveckling och effektivisering
vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare samt för handläggare på
Region Gotland.
Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 917 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Prognosen för helåret pekar mot ett
underskott på 1 361 tkr, orsaken är att det ackumulerade intäktstappet under perioden inte
kommer hämtas igen.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

2

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

22 749
- 34 552
- 11 803

19 640
- 32 360
- 12 720

-3 109
2 192
-917

34 123
51 824
- 17 701

30 882
49 944
- 19 062

Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Geografisk information

Stor vikt har lagts vid ansökan till Tillväxtverket för projektet med digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen. Flera aktiviteter i ansökan berör enhet Geografisk informations
verksamhetsområde. Beviljas ansökan kommer det innebära ett stort lyft för verksamheten och
möjlighet att satsa på utveckling och effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för
företagare, boende och besökare samt för handläggare på Region Gotland.
Rekrytering av mätningsingenjör pågår fortfarande då vi vid vårens rekrytering ej lyckades anställa
någon.
Enhet Bygg

Arbetet med den nya organisation som tillsattes inom enhet Bygg i oktober 2016 har fortsatt.
Rekrytering av personal pågår kontinuerligt, främst av två anledningar
•
•

Svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal
Personal har valt att avsluta sina tjänster under slutet av 2016 och början av 2017 vilket
gör att organisationen fortfarande haltar till viss del.

Enheten är ännu inte fullt bemannad och av de som i dag bemannar enheten har ca 60 % arbetat
ett år eller kortare tid. Med detta som bakgrund så framgår det tydligt att enheten fortsatt behöver
tid samt lugn och stabilitet över tid för att på sikt höja effektivitet och minska ärendekön.
Inom enhet Bygg har den nya e-portalen lanserats från och med april 2017. Lanseringen har gått
bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april. Vi ser en ökning av

användandet månad för månad, än så länge kommer dock övervägande del av ansökningarna in
via e-post eller på papper. Ungefär 25 % av bygglovsansökningarna kommer in via e-tjänsten,
andelen förhandsbesked som inkommer via e-tjänsten är ca 60 %. Det finns i dag 19 olika etjänster inom byggnadsnämndens verksamheter. Utvecklingen har varit relativt god,
byggnadsnämnden har som mål att 50 % av alla ansökningar kommer in via e-tjänsterna efter
1 år. Under hösten 2017 fortsätter vi att göra justeringar som förbättrar tjänsterna ytterligare.
Vi ser ingen tydlig skillnad i köerna än. Antalet beslut som fattas (per månad) har ökat under
våren jämfört med hösten 2016. Dock kan den förbättringen inte direkt härledas till e-tjänsterna.
Effekt av e-tjänsterna (i form av fler kompletta ärenden) kommer vi troligen att kunna se resultat
av under höst/vinter. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för att kontinuerligt
utvecklas.
Enhet Bygg har p.g.a. beslut om utökad bemanning brist på lokaler; kontor, mötesrum etc. Under
april 2017 framförde enheten sitt utökade behov av lokaler till den utredning som för närvarande
pågår kring lokalbestånd och behov inom Visborgsområdet. Beslut om eventuell flytt eller annan
lösning för enhet Bygg förväntas under hösten-17. Bristen på lokaler påverkar enheten i mycket
hög grad eftersom det i nuläget inte går att bemanna enligt Byggnadsnämndens beslut om
utökning av organisationen för enhet Bygg. Detta i sin tur begränsar möjligheten till
effektivisering, förbättringsarbete samt att medarbetarna inte ges rätt förutsättningar och den
förbättrade arbetsmiljö och arbetsro som verkligen behövs. Förväntningarna är höga på enhet
Bygg men förutsättningarna att leva upp till dessa finns inte fullt ut.
Enhet Förvaltningsstöd

Enheten har rekryterat ytterligare en medarbetare med erfarenhet och kompetens i miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta kommer att ge en omedelbar effekt på det stöd
som kan lämnas till arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Viktiga händelser under året är
verksamhetsplan 2018, förberedelser inför införandet av Vision Miljö, och lokalöversyn
Visborgsområdet. Den enskilt största arbetsuppgiften för enheten är förstudien till digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Rekrytering pågår av
nämndsekreterare till byggnadsnämnden vilket påverkar den politiska processen. Rekrytering av
kommunikatör misslyckades under våren men kommer att sättas igång igen tidig höst.

3

Förväntad utveckling

Enhet Geografisk information

Ökat antal beställningar av utstakningar förväntas varför rekrytering av mätningsingenjör är av
största vikt.
En mätingenjör från enheten utför fortsättningsvis arbete åt teknikförvaltningen på heltid, detta
gäller året ut.
Enhet Bygg

Enhetens personalstyrka har utökats under slutet av 2016 och under 2017. Den totala
bemanningen är av den anledningen utökad jämfört med tidigare år. Med fler personal ökar
kraven på högre effektivitet när det gäller handläggning och beslut. Enheten kommer inte klara
att leva upp till de ökade kraven och inte heller klara intäktsbudget 2017. Anledningen till det är
att flertalet handläggare och inspektörer är nya och orutinerade och behöver en inskolningstid för
att komma in i arbetet som handläggare.
Byggnadsnämnden har tagit beslut om att organisationen för tillsynsarbete behöver utökas. På
Byggnadsnämndens uppdrag har förvaltningen/enhet Bygg tagit fram förslag kring arbetssätt,
mål och resurser för förbättrad ärendebalans kring tillsyn. En tillsynsgrupp bestående av fyra
personer ska tillsättas (jurist, handläggare, inspektör) och arbetet kommer att påbörjas under
november 2017 och redovisas och utvärderas efterhand. Tillsynsarbetet ska till en början
finansieras med den byggbonus som staten delar ut för antal startbesked för byggnation av
bostäder.
Den sedan 11 månader införda arbetsmodellen med team utvecklas kontinuerligt.
Organisationsmodellen kommer 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.
Enheten har inrättat en egen kö för underhållsärenden i Visby innerstad, med anledning av den
utökade bygglovsplikten som inrättades 2010. Kön för underhållsärenden hanteras av en särskild
handläggare. Information kring detta har skickats ut till berörda fastighetsägare och
informationen på webben har förbättrats. Detta är en nödvändig förändring som är en del av
enhetens långsiktiga förbättringsarbete.
Enheten kommer att under 2017-2018 fortsätta arbetet med ärendekategoriseringar för att
utveckla nya arbetssätt och metoder för att ytterligare effektivisera och förbättra
ärendehandläggningen.
Enhet Förvaltningsstöd

Enhetschefen för förvaltningsstöd blir under hösten även tillförordnad enhetschef för enheten
Livsmedel och alkoholtillstånd. Detta påverkar ekonomin positivt både för förvaltningen och
enhet Livsmedel och alkoholtillstånd då man minskar kostnaderna.

4

Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

4.2

Samhälle

Verksamhetsplanen fastställdes 2017-06-15 och fram till 2017-08-31 är det endast 1,5 månad. Det
är alldeles för kort tid som passerat för att det ska kunna presenteras några åtgärder eller
aktiviteter inom alla områden. Utöver detta så har det även varit semesterperiod under den här
tiden. Byggnadsnämnden har trots detta påbörjat en hel del av de prioriterade aktiviteter man
beslutat om och även slutfört en del av aktiviteterna. Detta gör att byggnadsnämnden delvis
uppnår måluppfyllelse inom de prioriterade utvecklingsområden man beslutat om.
Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan är:
• Gotlänningar känner sig delaktiga
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
• Ingen bostadsbrist
• Ett gott näringslivsklimat
• Utveckla Gotland som ekokommun
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
•
4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområde inom perspektivet samhälle är effektivisera
förvaltningens interna processer och siktar mot målen:
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
• Ingen bostadsbrist
• Ett gott näringslivsklimat
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Utifrån de bestämda målen har byggnadsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter för att nå
måluppfyllelse.
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Driftsätta bygglovsansökan som e-tjänst

☐

☐

☒

Framtagande av Geodatastrategi

☐

☒

☐

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

☐

☒

☐

Utveckla våra e-tjänster

☐

☒

☐

Workshop ” förenkla helt enkelt ”

☐

☐

☒

Bilda arbetsgrupp för tillsyn

☐

☒

☐

Säkerställ att nuvarande handläggningstid inte försämras

☒

☐

☐

Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

☒

☐

☐

Bilda mottagningsteam, utbildning för att säkerställa likriktad bedömning

☐

☒

☐

Tillsynsplaner

☐

☒

☐

Kommentar

Rekrytering pågår av en mätningsingenjör för att säkerställa att handläggningstider inte försämras
inom enhet Geografisk information. Arbetet med att minska ärenden i bygglovskön samt att
korta ned handläggningstiderna pågår kontinuerligt
En tillsynsgrupp håller på bildas och rekrytering har påbörjats, dock saknas fortsatt kontorsrum
till ny personal.
Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänsten för bygglovsansökan. Flera
ytterligare e-tjänster har också lanserats och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis
prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft direkt påverkan på förvaltningens arbete mot
målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom enhet Bygg. Målsättningen är att e-tjänsten ska bidra till att andelen kompletta
ärenden direkt vid inlämnad ansökan ökar efterhand.
Tillgängligheten har utökats genom att enhet Bygg i slutet av 2016 öppnade en kundmottagning i
Hemse två dagar/vecka, onsdag och fredag. I början av 2017 inrättades en egen kundtjänst för
företagsärenden, både för telefon samt med en egen mailadress.
Anmälningsärenden handläggs inom lagstadgad handläggningstid f.n. och detta ska bibehållas.
Ärendena handläggs i egen kö av en särskild handläggare.

4.3

Kvalitet

Byggnadsnämndens tillämpliga mål inom målområdet är God tillgänglighet till Region Gotland.
Nämndmålet systematiskt kvalitetsarbete är en pågående process inom byggnadsnämndens
verksamheter och innebär att man arbetar aktivt med målen i verksamhetsplanen.
4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Effektivisera förvaltningens interna processer är det prioriterade utvecklingsområdet som ger en direkt
effekt på kvalitén såväl inåt i organisationen som ut emot medborgarna.
Utifrån det bestämda målet har byggnadsnämnden beslutat om prioriterade aktiviteter som ska ge
måluppfyllelse
Systematiskt kvalitetsarbete
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (tillgänglighetsmål)

☐

☒

☐

Utveckla våra e-tjänster

☐

☒

☐

Processkartläggning

☐

☒

☐

Kommentar

Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänsten för bygglovsansökan. Flera
ytterligare e-tjänster har också lanserats och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis
prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft direkt påverkan på förvaltningens arbete mot
målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom enhet Bygg. Målsättningen är att e-tjänsten ska bidra till att andelen ärenden som
är kompletta direkt vid inlämnad ansökan ökar efterhand.
Tillgängligheten utökas, i slutet av 2016 har enhet Bygg öppnat kundmottagning i Hemse två
dagar/vecka, onsdag och fredag. I början av 2017 inrättades en egen kundtjänst för
företagsärenden, både för telefon samt med en egen mailadress.
Förvaltningen kartlägger processer när det gäller enheternas arbete, för att hitta synergier emellan
enheterna men också områden som kan utvecklas för att öka kvaliteten.
4.3.3

Servicemätning

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Korta svarstider på mejl

Åtgärder
Fortsätta lyfta vikten av snabba
svar på mejl och mejl med
korrekt information, kontaktinfo
osv.

Dåligt resultat i svar per telefon hos
Bygglov.

Uppringt när kundtjänst är
stängt. Svårt att åtgärda utan
att förlänga öppettider.

4.4

Medarbetare

•
•
•
•
4.4.1

•
•
•
•
4.4.2

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa
Prioriterade utvecklingsområden

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa
Prioriterade aktiviteter

Medarbetarskap / sjuktal
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Samarbete med Nynäshamn kommun avseende yrkesutbildning av
bygglovshandläggare

☒

☐

☐

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare

☐

☒

☐

Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

☒

☐

☐

Studiebesök av BN på SBF

☐

☐

☒

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

☐

☒

☐

Samarbete med Nynäshamn – Nynäshamn fick avslag på sin YH-ansökan (Yrkes Högskola)
vilket gör att det inte är aktuellt med ett samarbete i nuläget. Vi har istället en pågående dialog
med kompetenscentrum om YH-ansökningar och nya samarbeten framöver. Det finns dock inga
konkreta planer i dagsläget.
Särskild lönesatsning – En särskild lönesatsning avseende bristyrken inom enhet Bygg och Plan
gjordes under 2017. En utvärdering av det kommer att göras under hösten. Vi arbetar även med
planer för ytterligare bristyrkessatsningar under 2018. Arbetet med att utveckla rutiner för
introduktion, handledning samt kompetensutveckling fortsätter framåt.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp
korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.
Studiebesök av BN – Vi hade BN på studiebesök på förvaltningen i maj. Vi kommer även att ha
ytterligare studiebesök framöver vid behov.
Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter
som önskat det. Vi kommer att följa upp under hösten om det finns ytterligare behov. För
nyanställda finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.

4.4.3

Sjuktal

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med juli månad 5,24 %. Samma
period för 2016 var 5,58 %.
Vi ser en liten minskning under året. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Vi planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under hösten och bland annat ta fram en strategi för
att kartlägga korttidssjukfrånvaron.
Vi har under våren gjort ett SAM-test (systematisk arbetsmiljöarbete) i ledningsgruppen genom
en enkät från företagshälsovården för att se vilka utvecklingsområden vi har inom området. En
handlingsplan utifrån resultatet kommer att tas fram under hösten.
4.4.4

Antal anställda

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som
arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av
personalstatistik för delår 2 2017. Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda
under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-08-30
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2016-12-31
Tv

Visst

2017-08-30
Totalt

Tv

4

3

33

30

7

37

+4

1

12

+2

Visst

Totalt
3

Enhet
Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet
Geografisk
Information

10

10

11

Enhet Plan

11

11

10

10

-1

Enhet Alkohol
och Livsmedel

11

1

12

11

11

1

Enhet Miljö- och 23
hälsa

2

25

21

26

+1

9

9

9

41

49

49

Enhet
Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

39

3

2

5

-1

+8

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

1

Total

142 8

150

149

13

162

+12

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser
Vi ser en ökning av antal anställda inom förvaltningen, förutom för brandmän i Räddningstjänst i
beredskap som har minskat. Orsakerna till det är följande:
Utifrån politiska beslut genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten med
start 2017-05-01. Förändringen har lett till färre antal brandmän i Räddningstjänst i beredskap då
stationen i Visby lades ner samt att vi har minskat antal tjänster vid några stationer på
landsbygden. Samtidigt ökade vi antal heltidsanställda brandmän.
Vi har fortsatt med satsning på enhet Bygg då antalet ärenden har ökat.
Vi har haft en ökning i antal ärenden på enhet Geografisk information vilket har gjort att vi har
utökat antal tjänster på enheten.
Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och
föräldralediga.

4.5

Ekonomi

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har byggnadsnämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten. Byggnadsnämndens har i verksamhetsplanen ett prioriterat uppdrag/aktivitet
som är att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål. Dessa ska hanteras i
respektive enhets aktivitets/kontrollplan, som redovisas löpande för nämnd under året.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Byggnadsnämnden har inte definierat något prioriterat utvecklingsområde inom målområdet
ekonomi, däremot har byggnadsnämndens två prioriterade utvecklingsområden effektivisera
förvaltningens interna processer samt medarbetare/sjuktal i verksamhetsplanen som ger indirekt effekt på
ekonomin.

Ekonomi
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Procentsatser för självfinansieringsgrad kommer att ses över genom
omvärldsanalys

☒

☐

☐

Exploateringsgrupp

☐

☒

☒

Kommentar

Procentsatser för självfinansieringsgrad ska ses över genom omvärldsanalys. En
exploateringsgrupp ska starta, som bland annat utreder betalningsansvar och gränsdragning när
det gäller byggnadsnämnden och regionstyrelsen.
4.5.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 917 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

22 749
- 34 552
- 11 803

19 640
- 32 360
- 12 720

-3 109
2 192
-917

34 123
51 824
- 17 701

30 882
49 944
- 19 062

Kommentar

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1 361 tkr, detta till följd av framför allt att det
ackumulerade intäktstappet under perioden inte kommer hämtas igen. Enhet Bygg har från
samma period år 2016 ökat antalet tillsvidare anställda med tre personer och tagit in sex
visstidsanställda. Ser man till detta borde driftkostnaderna ökat, då delar av rekrytering ligger
utanför lagd budget men till följd av ytterligare vakanser, omsättning av personal och ett relativt
högt sjuktal ser vi ingen ökning av driftkostnader.
Den totala bemanningen är av den anledningen utökad jämfört med tidigare år. Med fler personal
ökar kraven på högre effektivitet när det gäller handläggning och beslut. Enhet Bygg kommer inte

klara att leva upp till de ökade kraven och inte heller klara intäktsbudget 2017. Anledningen till
det är att flertalet handläggare och inspektörer är nya och orutinerade, och behöver en
inskolningstid för att komma in i arbetet som handläggare.
En annan orsak är förvaltningens interna processer, som behöver effektiviseras för att skapa en
ekonomi i god balans, utifrån detta har byggnadsnämnden beslutat i verksamhetsplanen att ett
prioriterat utvecklingsområde är effektivisera förvaltningens interna processer.

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas byggnadsnämndens nettokostnader för delårsperioden januariaugusti jämfört med motsvarande period 2016.
Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %
( heltal )

16 038

19 640

22

Driftkostnader

- 30 142

- 32 360

-7

Netto

- 14 104

-12 720

-11

Intäkter

Kommentar

Nämndens nettokostnadsutveckling är 11 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat.
Förklaringen till de lägre nettodriftkostnaderna är ökade intäkter. När det gäller
driftkostnadsökningen så ökar den eftersom byggnadsnämndens verksamheter har ökat i
personalstyrkan. Det som är viktigt är att byggnadsnämnden styr sin nettokostnadsutveckling i fas
med den minskade ram man tilldelas efter det beslutade besparingsuppdrag som åligger nämnden.
Inför 2017 har byggnadsnämnden fått en minskad ram med 22 %, vilket innebär att
nettokostnadsutvecklingen på helåret ska vara
- 22 % jämfört med år 2016. Helårsprognosen för år 2017 pekar emot -11 % jämfört med år
2016, vilket innebär att man går emot ett underskott år 2017.
4.5.4

Investeringar

Byggnadsnämndens totala investeringspott är 800 tkr per år. Investeringsprognosen för
byggnadsnämnden beräknas till 400 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 59 tkr.
Budget Investeringsutgifter

Investeringspott
Utfall perioden
Investeringspott
Mätinstrument
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden
Prognos
Kommentar

2017, tkr

800

2018, tkr

1 800

2019, tkr

700

2020, tkr

700

Totalt

4 000

52
0
2
5
59
400

Under hösten 2017 kommer bland annat inskanning av arkivhandlingar göras, kostnad för detta
beräknas till cirka 200 tkr. Utöver detta kommer mindre investeringar i verksamheterna att göras.

Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål
Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☒

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☒

☒

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☒

☒

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☒

☒

☒

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☒

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☒

☒

☒

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☒

☒

☐

☒

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☒

☐

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

☒

☒

☒

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☒

☒

☒

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☒

☒

☒

☒

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☒

☒

☒

☐

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☒

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

I samband med årsbokslut tar förvaltningen del av insiktsmätningen. Därmed har inga
undersökningar genomförts till delårsbokslut.
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1 Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för
luftkvalitet i Visby
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Beviljas ansökan kommer
det innebära ett stort lyft för verksamheterna och möjlighet att satsa på utveckling och
effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare samt för
handläggare på Region Gotland.
Enhet Förvaltningsstöd har rekryterat ytterligare en medarbetare, en verksamhetsutvecklare med
erfarenhet och kompetens i miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta
kommer att ge en omedelbar effekt på det stöd som kan lämnas till arbetsuppgifter inom
verksamhetsområdet
Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett överskott på 766 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott
på 439 tkr, orsaken är de sänka driftkostnaderna i form av personalkostnader.
Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

15 129
- 21 222
- 6 093

14 034
- 19 361
- 5 327

-1 095
1 861
766

21 044
32 109
- 11 065

19 321
29 947
- 10 626

Intäkter
Driftkostnader
Netto
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Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Miljö och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för
luftkvalitet i Visby. Arbetet kommer till stora delar utföras av extern konsult vilket kommer att
innebära ej budgeterade utgifter. Enhet Miljö och hälsoskydd har även fått lägga resurser på
upphandling, framtagande av underlagsmaterial med mera inför framtagande av
åtgärdsprogrammet.
Team hälsoskydds verksamhet har för närvarande en tjänstledighet, en föräldraledighet och en
tillsvidare anställd som har avslutat sin anställning. Rekrytering pågår men kompetenstappet är i
princip att hela team hälsoskydd byts ut. Detta kan komma att påverka resultatet inom området.
Inom Klart vatten arbetet planerades och genomfördes det under perioden ett nytt arbetssätt för
momentet beslut om förbud. Arbetet innebar att resurs fick tas från handläggning, vilket fick till
följd att ärendebalansen inte gick att upprätthålla. Mot slutet av perioden har dock
ärendeinströmningen klingat av något för momentet beslut om förbud och handläggning kan
prioriterats.
Enhet Förvaltningsstöd

Enheten har rekryterat ytterligare en medarbetare med erfarenhet och kompetens i miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta kommer att ge en omedelbar effekt på det stöd

som kan lämnas till arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Viktiga händelser under året är
verksamhetsplan 2018, förberedelser inför införandet av Vision Miljö, och lokalöversyn
Visborgsområdet. Den enskilt största arbetsuppgiften för enheten är förstudien till digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Rekrytering av kommunikatör
misslyckades under våren men kommer att sättas igång igen tidig höst.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Både Enhet Livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier,
enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls inom
enheten livsmedel.
Enhet Förebyggande brand

En tillsyn har genomförts med handräckning av polismyndigheten. Tillsynen gick bra och inget
överraskande hände. En ingenjör har sagt upp sig och slutade sin anställning i månadsskiftet
april/maj. En brandinspektör är sjukskriven till 50% tills vidare, medarbetaren planerar att gå i
pension i oktober. Detta innebär att verksamheten inte kommer att uppnå de mål som är satta i
verksamhetsplanen och tillsynsplanen.
Nyrekryteringen är genomförd och där vi fått in två nya inspektörer en med mycket erfarenhet
och en med mindre erfarenhet. Båda börjar i september.
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Förväntad utveckling

Enhet Miljö och hälsoskydd

Inom miljöteamet finns risk för att inte tillsynsmålen inom hälsoskydd nås. Detta med hänvisning
till att det inte varit möjligt att återinsätta personal vid vakanser i tid.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt svag.
Anledningen till detta skulle kunna vara att ett tidigare utskick år 2015 ställdes in som följd av
orimliga ärendebalanser. Åtgärder är vidtagna då planerat utskick till nya fastigheter kommer vara
anpassad efter den resurs som finns. Beroende av hur utvecklingen blir finns tankar att kunna
använda resurs från vattenteamet för att göra tillsyn inom hälsoskyddsområdet.
Inom vattenteamet utförs idag va-prövning i samband med bygglovsprövning. I takt med att
bygglovsenheten växer och fler bygglovsärenden handläggs behöver resursen för va-prövningen
förstärkas. Det finns en risk för att detta moment annars kan stoppa upp ärendeflödet inom
bygglovsprövning.
Enhet Förvaltningsstöd

Enhetschefen för förvaltningsstöd blir under hösten även tillförordnad enhetschef för enheten
Livsmedel och alkoholtillstånd. Man kommer att följa upp detta efter hösten för att utvärdera om
Detta påverkar ekonomin positivt både för förvaltningen och enhet Livsmedel och
alkoholtillstånd då man minskar kostnaderna.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

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 15 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.
Enhet Förebyggande brand

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.
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.
Övergripande

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.
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Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

4.2

Samhälle

Verksamhetsplanen fastställdes 2017-06-15 och fram till 2017-08-31 är det endast 1,5 månad. Det
är alldeles för kort tid som passerat för att det ska kunna presenteras några åtgärder eller
aktiviteter inom alla områden. Utöver detta så har det även varit semesterperiod under den här
tiden. Miljö- och hälsoskydds har trots detta påbörjat en hel del av de prioriterade aktiviteter man
beslutat om och även slutfört en del av aktiviteterna. Detta gör att miljö- och
hälsoskyddsnämnden delvis uppnår måluppfyllelse inom de prioriterade utvecklingsområden man
beslutat om.
Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan är:
• Gotlänningar känner sig delaktiga
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
• Ingen bostadsbrist
• Ett gott näringslivsklimat
• Utveckla Gotland som ekokommun
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Miljö- och hälsoskyddsnämndens prioriterade utvecklingsområde inom perspektivet samhälle är
effektivisera förvaltningens interna processer och siktar mot målen:
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
• Ingen bostadsbrist
• Ett gott näringslivsklimat
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Utifrån de bestämda målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter
för att nå måluppfyllelse.
Aktivitet

Ansvarig
nämnd
BN

Status

MHN Ej
Påbörjad Genomförd
påbörjad

Driftsätta bygglovsansökan som e-tjänst

☒

☐

☐

☒

Framtagande av Geodatastrategi

☒

☐

☒

☐

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

☒

☒

☐

☒

☐

Utveckla våra e-tjänster

☒

☒

☐

☒

☐

Workshop ” förenkla helt enkelt ”

☒

☒

☐

☐

☒

Bilda arbetsgrupp för tillsyn

☒

☐

☒

☐

Säkerställ att nuvarande handläggningstid inte försämras

☒

☒

☐

☐

Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

☒

☒

☐

☐

Bilda mottagningsteam, utbildning för att säkerställa likriktad bedömning

☒

☐

☒

☐

Tillsynsplaner

☒

☐

☒

☐

☒

☒

Kommentar
Prioriterade aktiviteter inom miljö- och hälsoskydd

Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har lanserats och
digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft
direkt påverkan på förvaltningens arbete mot målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade
områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom alla enheter.
Prioriterade aktiviteter inom byggnadsnämnden

Rekrytering pågår av en mätningsingenjör för att säkerställa att handläggningstider inte försämras
inom enhet Geografisk information. Arbetet med att minska ärenden i bygglovskön samt att
korta ned handläggningstiderna pågår kontinuerligt
Tillgängligheten har utökats genom att enhet Bygg i slutet av 2016 öppnade en kundmottagning i
Hemse två dagar/vecka, onsdag och fredag. I början av 2017 inrättades en egen kundtjänst för
företagsärenden, både för telefon samt med en egen mailadress.
Anmälningsärenden handläggs inom lagstadgad handläggningstid f.n. och detta ska bibehållas.
Ärendena handläggs i egen kö av en särskild handläggare.
En tillsynsgrupp håller på bildas och rekrytering har påbörjats, dock saknas fortsatt kontorsrum
till ny personal.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom alla enheter

4.3

Kvalitet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillämpliga mål inom målområdet är God tillgänglighet till Region
Gotland.
Nämndmålet systematiskt kvalitetsarbete är en pågående process inom Miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamheter och nämndmålet säkra livsmedel samt kunderna upplever att de
får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta hanteras i enheternas
kontrollplaner. Detta innebär att man arbetar aktivt med målen i verksamhetsplanen.
4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Effektivisera förvaltningens interna processer är det prioriterade utvecklingsområdet som ger en direkt
effekt på kvalitén såväl inåt i organisationen som ut emot medborgarna.
Utifrån det bestämda målet har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om prioriterade
aktiviteter som ska ge måluppfyllelse
Systematiskt kvalitetsarbete
Aktivitet

Ansvarig
nämnd
BN

Status

MHN

Ej
påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (tillgänglighetsmål)

☒

☒

☐

☒

☐

Utveckla våra e-tjänster

☒

☒

☐

☒

☐

Processkartläggning

☒

☒

☐

☒

☐

Kommentar

Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har lanserats och
digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft
direkt påverkan på förvaltningens arbete mot målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade
områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom alla enheter.
Förvaltningen kartlägger processer när det gäller enheternas arbete, för att hitta synergier emellan
enheterna men också områden som kan utvecklas för att öka kvaliteten.

4.3.3

Servicemätning

Ansvarig Nämnd
BN

MHN

☒

☒

☒

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Korta svarstider på mejl

Åtgärder

Fortsätta lyfta vikten av
snabba svar på mejl och
mejl med korrekt
information, kontaktinfo
osv.
Dåligt resultat i svar per telefon
hos Bygglov.

Uppringt när kundtjänst
är stängt. Svårt att
åtgärda utan att förlänga
öppettider.

4.4

Medarbetare

•
•
•
•
4.4.1

•
•
•
•
4.4.2

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa
Prioriterade utvecklingsområden

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa
Prioriterade aktiviteter

Medarbetarskap / sjuktal
Aktivitet

Ansvarig
nämnd
BN

Status

MHN Ej
Påbörjad Genomförd
påbörjad

Samarbete med Nynäshamn kommun avseende yrkesutbildning av
bygglovshandläggare

☒

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare

☒

☒

Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

☒

☒

Studiebesök av BN på SBF

☒

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

Kommentar
Prioriterade aktiviteter inom byggnadsnämnden

Samarbete med Nynäshamn – Nynäshamn fick avslag på sin YH-ansökan (Yrkes Högskola)
vilket gör att det inte är aktuellt med ett samarbete i nuläget. Vi har istället en pågående dialog
med kompetenscentrum om YH-ansökningar och nya samarbeten framöver. Det finns dock inga
konkreta planer i dagsläget.
Studiebesök av Byggnadsnämnden – Förvaltningen hade delar av BN på studiebesök i maj. Det
kommer även att finnas möjlighet till ytterligare studiebesök framöver vid behov.
Prioriterade aktiviteter inom miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden

Särskild lönesatsning – En särskild lönesatsning avseende bristyrken gjordes under 2017. En
utvärdering av det kommer att göras under hösten. Förvaltningen arbetar även med planer för
ytterligare bristyrkessatsningar under 2018. Arbetet med att utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling fortsätter framåt.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp
korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.
Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter
som önskat det. Vi kommer att följa upp under hösten om det finns ytterligare behov. För
nyanställda finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.

4.4.3

Sjuktal

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med juli månad 5,24 %. Samma
period för 2016 var 5,58 %.
Förvaltningen ser en liten minskning under året. Förvaltningen arbetar aktivt med
rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om
arbetsmiljön inom förvaltningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under hösten och bland
annat ta fram en strategi för att kartlägga korttidssjukfrånvaron.
Förvaltningen har under våren gjort ett SAM-test (systematisk arbetsmiljöarbete) i
ledningsgruppen genom en enkät från företagshälsovården för att se vilka utvecklingsområden vi
har inom området. En handlingsplan utifrån resultatet kommer att tas fram under hösten.
4.4.4

Antal anställda

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som
arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av
personalstatistik för delår 2 2017. Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda
under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Enheterna Livsmedel och Alkoholtillstånd, Miljö och hälsoskydd samt Förebyggande brand är de
enheter som har verksamheter under miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-08-30
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2016-12-31
Tv

Visst

2017-08-30
Totalt

Tv

4

3

33

30

7

37

+4

1

12

+2

Visst

Totalt
3

Enhet
Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet
Geografisk
Information

10

10

11

Enhet Plan

11

11

10

10

-1

11

1

26

+1

3

Enhet Livsmedel 11
/Alkoholtillstånd

1

12

11

Enhet Miljö- och 23
hälsoskydd

2

25

21

9

9

Enhet
Förvaltningsstöd

9

5

9

-1

41

49

49

4

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

1

Total

142 8

150

149

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

39

Räddningstjänst
förebyggande

2

13

162

+8

+12

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

Väsentliga händelser

Det har skett en ökning av antal anställda inom förvaltningen, förutom för brandmän i
Räddningstjänst i beredskap som har minskat. Orsakerna till det är följande:
Utifrån politiska beslut genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten med
start 2017-05-01. Förändringen har lett till färre antal brandmän i Räddningstjänst i beredskap då
stationen i Visby lades ner samt att vi har minskat antal tjänster vid några stationer på
landsbygden. Samtidigt ökade vi antal heltidsanställda brandmän.
Enhet Miljö- och hälsoskydd har antalet tillsvidare anställda minskat och istället har antalet
visstidsanställda ökat.
Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd har minskat med en visstidsanställd under perioden.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter så har det totalt sett inte skett någon
ökning av antal anställda utan mer en omfördelning, från en minskning med två stycken
tillsvidareanställda till en ökning med två visstidsanställda. Det beror främst på vikarier som
ersätter tjänstlediga och föräldralediga.

4.5

Ekonomi

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden
nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens
uppdrag att styra verksamheten. miljö- och hälsoskyddsnämndens har i verksamhetsplanen ett
prioriterat uppdrag/aktivitet som är att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och
ekonomiska mål. Dessa ska hanteras i respektive enhets aktivitets/kontrollplan, som redovisas
löpande för nämnd under året.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte definierat något prioriterat utvecklingsområde inom
målområdet ekonomi, däremot har Miljö- och hälsoskyddsnämndens två prioriterade
utvecklingsområden effektivisera förvaltningens interna processer samt medarbetare/sjuktal i
verksamhetsplanen som ger indirekt effekt på ekonomin.

Ekonomi
Aktivitet

Ansvarig
nämnd
BN

Procentsatser för självfinansieringsgrad kommer att ses över genom
omvärldsanalys

☒

Exploateringsgrupp

☒

Status

MHN Ej
Påbörjad Genomförd
påbörjad
☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

Kommentar

Procentsatser för självfinansieringsgrad ska ses över genom omvärldsanalys. En
exploateringsgrupp ska starta, som bland annat utreder betalningsansvar och gränsdragning när
det gäller byggnadsnämnden och regionstyrelsen.

4.5.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett överskott på 766 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.

Intäkter
Driftkostnader
Netto
Kommentar

Budget jan
- aug, tkr

Utfall janaug, tkr

Avvikelse
jan - aug, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

15 129
- 21 222
- 6 093

14 034
- 19 361
- 5 327

-1 095
1 861
766

21 044
32 109
- 11 065

19 321
29 947
- 10 626

Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 439 tkr, detta till följd av att framför allt
personalkostnaderna för året kommer bli lägre än budgeterat. Kostnaderna minskar mer än
intäkterna, vilket ger ett överskott. Förvaltningen behöver hitta en balans emellan att klara målen
i respektive verksamhetsplaner och samtidigt finna en god ekonomisk balans.

Här kommer de prioriterade aktiviteter som miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit fram under
målområdet medarbetare spela en viktig roll. En annan orsak är förvaltningens interna processer,
som behöver effektiviseras för att skapa en ekonomi i god balans, utifrån detta har Miljö- och
hälsoskyddsnämnden beslutat i verksamhetsplanen att ett prioriterat utvecklingsområde är
effektivisera förvaltningens interna processer.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt svag.
Anledningen till detta skulle kunna vara att ett tidigare utskick år 2015 ställdes in som följd av
orimliga ärendebalanser. Detta betyder mindre intäkter.
Både Enhet livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier,
enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls inom
enheten livsmedel, vilket skapar intäkts bortfall. Detta har tagits hänsyn till i helårsprognosen.
Avvikelsen blir mindre på helåret. Då intäkterna fortsätter minska medans kostnaderna inte
beräknas minska i samma takt som de hittills gjort, då man förhoppnings lyckas rekrytera samt att
medarbetare som varit tjänstlediga är åter i slutet av året.
Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader för
delårsperioden januari-augusti jämfört med motsvarande period 2016.

Intäkter
Driftkostnader

Netto
Kommentar

Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %
( heltal )

13 677

14 034

3

- 20 450

- 19 361

-6

- 6 773

- 5 327

-27

Nämndens nettokostnadsutveckling är 27 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat.
Förklaringen till de lägre nettodriftkostnaderna är både en ökning av intäkterna och en minskning
av kostnaderna. Det som är viktigt är att Miljö- och hälsoskyddsnämnden styr sin
nettokostnadsutveckling i fas med den minskade ram man tilldelas efter det beslutade
besparingsuppdrag som åligger nämnden. Inför 2017 har miljö- och hälsoskyddsnämnden fått en
minskad ram med 12 %, vilket innebär att nettokostnadsutvecklingen på helåret ska vara
- 12 % jämfört med år 2016. Helårsprognosen för år 2017 pekar emot -13 % jämfört med år
2016, vilket innebär att man går emot ett överskott år 2017.

Självfinansieringsgrad

I nedanstående tabell visas självfinansieringsgraden inom respektive enhetsområde, samt
självfinansieringsgrad för Miljö-och hälsoskyddsnämnden totalt.
Tjänst

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad
helhet

4.5.4

Utfall jan-aug

Prognos 2017

Team miljöskydd

81 %

68 %

Team hälsoskydd

78 %

53 %

Team Vatten

65 %

66 %

Team Lantbruk

67 %

59 %

Team Livsmedel

49 %

53 %

Team alkoholtillstånd
Förebyggande brand

74 %
22 %

92 %
22%

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

70 %

63 %

Investeringar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens totala investeringspott är 200 tkr per år. Investeringsprognosen
för Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas till 500 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter
är 148 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2017, tkr

Investeringspott

500

Utfall perioden
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden
Prognos

10
138
148
500

Kommentar

2018, tkr

200

2019, tkr

200

2020, tkr

200

Totalt

1 100

Miljö-och hälsoskyddsnämnden ansökte om tilläggsanslag på 300 tkr för investering av
verksamhetssystemet Vision miljö. Medel togs ifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens egna
kapital. Kostnader för detta tillkommer under hösten och därmed beräknas investerings potten
förbrukas.

Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☒

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☒

☒

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☒

☒

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☒

☒

☒

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☒

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☒

☒

☒

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☒

☒

☐

☒

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☒

☐

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

☒

☒

☒

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☒

☒

☒

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☒

☒

☒

☒

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☒

☒

☒

☐

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☒

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

I samband med årsbokslut tar förvaltningen del av insiktsmätningen. Därmed har inga
undersökningar genomförts till delårsbokslut.
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Sammanfattning

Perioden visar ett positivt resultat på 2,3 miljoner som till stor del beror på vakanta
tjänster och allmän återhållsamhet som uppstår när inte full arbetsstyrka finns på plats.
För helåret beräknas ett överskott på ca en miljon.
Den kommande omorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten har genomsyrat
allt och allas arbete inom förvaltningen och har förmodligen påverkat resultat och långsiktigt utvecklingsarbete, något som är naturligt vid en stor förändring.
Men förvaltningen har dock levererat både bra och viktig verksamhet som har kommit
brukarna till gagn. Övergripande har ett kompetensutvecklingsprojekt, ”Så många fler”,
för personal inom Gotlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna och kultur- och fritidsförvaltningen fördjupats. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för mångfald,
interkulturalitet, ickediskriminering, jämställdhet, normkritiskt tänkande och tillgänglighet.
Det största enskilda eventet under året har varit genomförandet av NatWest Island Games där 2500 idrottsutövare från 23 öar från hela världen kom till Gotland för att tävla.
Spelen blev en succé och genomförandet fick mycket goda betyg.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Biblioteken
Innan sommaren stängde patientbiblioteket på Visby lasarett som en besparingsåtgärd.
Under året har projektet ”Mångspråkiga bibliotek på Gotland” fortskridit och utvecklats för att göra biblioteken mer angelägna och tillgängliga för asylsökande och nyanlända. Biblioteken är mycket viktiga, både för att lära sig svenska, för deras informationsbehov, som kontaktytor och interkulturella mötesplatser och som plats för meningsfulla fritidsaktiviteter. För att utforma angelägen biblioteksverksamhet för nyanlända
och asylsökande tar biblioteken ett samlat grepp för att förbättra och samordna verksamheten.

Ärendenr KFN 2017/6 Datum 2017-09-19

Fritid
Under 2017 var Gotland värd för Natwest Island Games – ett slags olympiska spel för
öar runt om i världen. Förberedelserna har varit många och fritidsavdelningen har varit
en viktig kugge i både planeringen och genomförandet. Bland annat kan nämnas att det
har skett en arenautveckling med Natwest Island Games som hävstång där det byggts ny
pistolbana, nya friidrottsbanor på Gutavallen och med en ny tidtagarutrustning för simning på ön.
Fritidsavdelningen har även påbörjar arbetet med att migrera all data till ett nytt boknings- och bidragsystem.
Kultur
Kultursommaren har i vanlig ordning varit synnerligen intensiv och även om avdelningen huvudsakligen fördelar sitt arrangemangsstöd till höst-vinter-vår har flera av de arrangemang som genomförs möjliggjorts tack vara regionalt stöd i olika former. De två
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arrangemang som erhållit stöd i form av regionala utvecklingsmedel, Crimetime och
Gotland Art Week, ska utvärderas. Crimetime flyttades från vecka 33 till vecka 31 i
förhoppningen att generera bättre ekonomiskt utfall som i sin tur kunde säkra en fortlevnad av evenemanget utan offentligt stöd. Medeltidsveckan, som erhåller det största
regionala stödet, har visat på en fortsatt positiv utveckling.
Den konst vid nya Wisbygymnasiet som bekostats av den s k 1%-regeln har färdigställts
och förevisats för elever, personal och allmänhet.
Avdelningen har varit engagerad i utvecklingen vid Bergmancenter och i kontakter med
kulturdepartementet sökt utverka ett större statligt engagemang för verksamheten. Film
på Gotland bedriver en fortsatt omfattande filmpedagogisk verksamhet och deltar i aktivt i arbetet kring att formulera en regional filmstrategi.
Samtliga regioner tillsammans med övriga nationella intressenter lämnade svar på remiss gällande kultursamverkansmodellens framtid. Region Gotlands remissvar tog upp
svårigheten att som liten region hävda sig inom kultursamverkansmodellen då små resurser och avsaknad av flera kommuner att samverka med påverkar negativt.
Ungdom
Ungdomsavdelningen har en positiv dialog med ledningen för UAF inför den nu beslutade överföringen av verksamhetsansvaret. Det positiva mottagande som avdelningens
ledning fått från UAF i planeringsskedet och den respekt och förståelse för ungdomsverksamhetens särart och mål som visats borgar för en övergång utan synbara problem.
Tack vare det nya statsbidraget för sommarverksamhet har avdelningen för andra året
genomfört en mycket intensiv sommar med kraftigt ökat utbud av aktiviteter och öppethållande. I år har även biblioteksavdelningen varit en samarbetspartner.

3

Förväntad utveckling
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Den återstående tredjedelen av verksamhetsåret kan komma att präglas av en viss oro
inför nedläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen. På längre sikt finns en oro och
en uppenbar risk att övergången i en ny organisationsstruktur med minskade personalresurser och andra budgetbesparingar kan påverka både omfattning och kvalitet på det
arbete som ska utföras. Samtidigt finns förhoppningar om att övergången till regionstyrelseförvaltningen och regionstyrelsen som beslutsinstans ska medföra en stärkt ställning för kultur- och fritidsfrågorna och en ökad samverkan med andra politikområden,
framförallt regionalt utvecklingsarbete.
Kultur- och fritidsverksamheten kommer ha stor betydelse för integrationsarbetet i det
långa perspektivet för att skapa en hållbarhet. Det måste skapas mötesplatser mellan
etablerade och nya gotlänningar och där kommer bland annat ungdomsgårdarna, biblioteken, baden och inte minst förenings- och kulturlivet spela en avgörande roll.
Även om omorganiseringen går i skarpt läge avstannar inte utvecklingen inom verksamheterna. Biblioteken kommer förhoppningsvis öppna sina första Meröppna bibliotek
och fritidsavdelningen kommer implementera ett nytt boknings- och bidragssystem.
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Måluppfyllelse

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. Vårt
uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin.
4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

Det uppdrag regionstyrelseförvaltningen givit gällande kultur- och fritidsförvaltningen/nämndens organisatoriska tillhörighet har skapat oro bland både medarbetare och
brukare. Det har också påverkat arbetet med verksamhetsplan och att ta fram relevanta
mål och målsättningar. Omorganisationen kan också ha haft en negativ effekt på resultat
från kommande brukarenkät och de eventuella medarbetarenkäter som kommer att genomföras.
Förutom att KFF är en möjliggörare för många av de evenemangen som förlänger säsongen och bidrar till ökat antal besök så tillhandahåller förvaltningen populära mötesplatser för integration. Baden, biblioteken och ungdomsgårdarna har visat sig vara uppskattade verksamheter dit främst ungdomar sökt sig, vilket i sin tur medfört en ökning
av besök från många olika grupper, ett annat arbetssätt och ökat antal medarbetare.
Vad gäller kulturverksamheten och dess mål så styrs den i stora delar av Kulturplanens
mål och fokusområden, där bland annat en kampanj genomförts för att lyfta att det finns
rabatter för unga hos många kulturaktörer. Det var ett sätt att tillgängliggöra kultur för
barn och unga.
För ungdomsverksamheten har kultur- och fritidsnämnden under året antagit en målsättning för verksamheten som avdelningen utarbetat i nära samverkan med medarbetarna.
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4.2

Samhälle

Bibliotek
Biblioteken på Gotland, med det integrerade folk- och universitetsbiblioteket Almedalsbiblioteket i spetsen, fortsätter sin utvecklingsresa. Innan sommaren rekryterades Johanna Hansson (tidigare stadsbibliotekarie i Uppsala) som projektledare. Under en lång
period har chefer arbetat en hel del med hur biblioteksverksamheten kan och kommer se
ut framåt i och med KFF:s besparingar på 15 mkr som ligger framåt i tiden. Arbetet
fortsätter under hösten och 2018 där - effektiviseringar, omorganisering, översyn av
verksamheter och personal – kommer prioriteras.
Under sommaren har många spännande evenemang skett, där biblioteken medverkar
och deltar – Almedalsveckan, sommarkolloverksamhet och Crimetime Gotland – för att
nämna några. Evenemangen är ett positivt inslag i bibliotekspersonalens vardagliga arbete.
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Fritid
NatWest Island Games genererade cirka 4500 internationella gäster (varav 2430 aktiva)
som i snitt spenderade åtta nätter på ön. Det innebär 36 000 gästnätter och lågt räknat
blir de turistekonomiska intäkterna för det gotländska samhället 40 miljoner kronor.
Evenemanget hade också 130 ackrediterade journalister varav 100 internationella samt
även 1000 ideella volontärer och funktionärer, de flesta gotlänningar.
Spelen har medfört en arenautveckling där det nu finns en ny pistolbana, nya friidrottsbanor på Gutavallen samt även en utveckling av Ica Maxi Arena. Det har också skett en
uppgradering av gymnastikredskap och tidtagarutrustning för simning.
Utöver Island Games har avdelningen även varit engagerade i inredandet av ny skatehall som inryms i Lernias gamla lokaler vid Guteskolan.
Avdelningen har beslutat att under tiden SKLs projekt ”nytt bidrags och bokningssystem” pågår köpa in Interbook Go för att ersätta det nuvarande systemet Booking som
kommer att stängas ner under våren 2018. En implementeringsgrupp har avdelningen
har förstärkts av en förvaltningsassistent som främst ska arbeta med datamigreringen
från Booking till Interbook Go för att avlasta handläggarna.
Kultur
Avdelningens utvecklingsarbete inriktas på Kulturplanens tre fokusområden och vill
förstärka insikten om kulturens betydelse för regional utveckling. Avdelningen har varit
och är fortsatt engagerad i flera utvecklingsprojekt bl.a. tillkomsten av ett KKN-kluster,
konceptualisering och samverkan på Roma kungsgård och etablerat kontakt med föreningen Roma People som är en av de utpekade nationella minoritetsgrupperna som förvaltningen inte tidigare arbetat med. De bjöds bland annat in till ett RFKU (Regionalt
forum för kulturutveckling) där de beskrev sin situation både nationellt och internationellt.
Ungdom
Ungdomsgården är ett väsentligt inslag i lokalsamhället och närheten till såväl skolor
som andra samhällsfunktioner är av betydelse. För att förnya verksamheten och även för
att minska kostnaderna pågår en planering av flytt av ungdomsgårdarna i Roma och
Hemse, i båda fallen skapas här en utökad samverkan med bibliotek och närhet till lokalsamhället.
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4.3

Kvalitet

Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha processer som ger resultat 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.
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Servicemätning

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Bemötande 60% till 70%

Fortsätta arbetet med att
ge ett bra bemötande
med brukaren i fokus.
Sämre på avsändare 80% som
tidigare varit uppe i 100%

Svarstid 90% inom två dygn

4.4

Åtgärder

Återigen tydliggöra vikten av korrekt avsändarinformation vid kommunikation med brukare.
En fortsatt fokus på
tillgänglighet för brukarna.

Medarbetare

Besparingar och utredningen kring den framtida organiseringen av kultur- och fritidsverksamheten har påverkat negativt. Medarbetarna upplever oro för framtiden, både för
vad som kommer att ske med verksamheten men även för egen del. Medarbetarna erbjuds möjligheter till företagshälsovård, vilket nyttjats mer under 2017 än tidigare, då
insatserna hos företagshälsovården ökat markant senaste tiden. Ökad arbetsbelastning är
också ett faktum då förvaltningen har färre antal medarbetare som ska göra samma arbete. Dessutom saknas i nuläget specialkompetens, där bland annat nämndsekreterarrollen inte återbesatts inledningsvis. Arbete med genomförande av bland annat kulturplanens aktiviteter ligger efter på grund av orolig arbetsmiljö och avsaknad av stödfunktioner.
Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till fortbildning och möjlighet att delta i
konferenser och seminarier, men på grund av de ekonomiska besparingarna har det inte
varit lika omfattande som tidigare. Utbildningsinsatser inom integrationsområdet har
särskilt prioriterats. Inom förvaltningen är framför allt bibliotekarier, badvaktmästare
och fritidsledare svårrekryterade arbetsgrupper.
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Ungdomsavdelningen har aktivt arbetat för att minska oönskade deltider och i stort sett
all personal är nu anställda på 100 %. Avdelningen har en relativt stor personalomsättning och arbetar mer eller mindre kontinuerligt med rekrytering. Viss svårighet har funnits att hitta personal med relevant utbildning.

4.4.1

Sjuktal

Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat, från 5,37% till 4,69%, jämfört med samma
period förra året. Minskningen kan bero på att förvaltningens användande av företagshälsovårdstjänster har ökat.

7 (8)

Region Gotland
Kultur- och fritidsnämnden

4.4.2

Delårsrapport 2, 2017

Antal anställda

Förvaltningen har idag 117 tillsvidareanställda medarbetare vilket är en minskning med
femton tillsvidareanställda medarbetare jämfört med samma period förra året. Minskningen beror del stor del på den omorganisation som kultur- och fritidsförvaltningen
står inför. Däremot har visstidsanställningarna ökat.
Könsfördelningen bland medarbetarna var den sista juli 83st kvinnor och 49st män,
vilket är en jämnare fördelning jämfört med samma period förra året. Förvaltningen
arbetar för att få en balans mellan könen.
Den faktiska arbetstiden på förvaltningen uppgår under perioden januari till och med
juli till 108 424 timmar vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år
med 3,39% (3 808 timmar). Minskningen av den faktiska arbetstiden beror på vakanser
och ej återbesatta tjänster.
4.5

Ekonomi

4.5.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Med hänsyn till förvaltningens nuvarande situation är det svårt att göra en bedömning
och en klok prognos för 2017. Perioden visar ett positivt resultat på 2,3 miljoner som
till stor del beror på vakanta tjänster och allmän återhållsamhet som uppstår när inte full
arbetsstyrka finns på plats. För helåret beräknas ett överskott på ca en miljon och då
ingår kostnaden för ombyggnation av Arenahallens restaurangdel.
Driftsbudge t

Pe riode n:

jan -aug 2017 tkr

Justerat

Ackumulerad

utfall

budget

He la åre t

Avvikelse

Årsbudget

tkr
Årsprognos

inkl T A

Beräknat
årsresultat

Förvaltningsledn och KFN

15 605

17 687

2 082

26 530

24 879

1 651

Fritidsavdelningen

38 839

38 057

-782

56 328

56 947

-619

Bibliotek

19 321

19 803

482

29 705

29 705

0

8 281

8 438

157

12 355

12 502

-147

Kulturavdelningen
Ungdomsavdelningen

11 168

11 528

360

17 292

17 145

147

Summa

93 214

95 513

2 299

142 210

141 178

1 032

4.5.2

Investeringar

Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att använda hela sitt anslag för investeringar
under 2017.
Inve ste ringsbudge t 2017 Pe riode n:

He la åre t

Pe riode n:

Årsbudget

Pe riode n:

inkl T A
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Investeringspott KFN

tkr
Årsprognos

53

1 500

1 500

Speedwaybana

100

100

100

Summa inve ste ringar

153

1 600

1 600

Kultur- och fritidsförvaltningen
Åsa Ingmansson
T.f förvaltningschef
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1 Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden (BUN) har ett prognostiserat resultat på 4,4 miljoner kronor. Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall utifrån augusti månads resultat.
Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,8 miljoner kronor. Prognosen för barn och
elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor.
Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn för förskola är lägre
i förhållande till verkligt antal barn och att antalet barn och elever som får uppehållstillstånd ökar. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 272 barn och
elever. Ökningen av antalet barn och elever ser ut att fortsätta kommande år vilket innebär
behov av ökade resurser. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Det prognostiserade resultatet på 4,4 miljoner kronor innebär att besparingen inför år 2017 på 16 miljoner kronor klaras av.
År 2017 var 84 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (yrkesprogram), vilket är fem procentenheter lägre än under 2016 då andelen var 89 procent, men i nivå med
vad riket som helhet hade som medelvärde under 2016. Hur resultaten ser ut i riket som
helhet 2017 finns ännu inte tillgängligt. I resultaten märks att resultaten skiljer dels mellan
pojkar och flickor dels mellan grundskolorna. Detta är en tydlig signal om att arbetet med
att i högre grad uppnå en likvärdig utbildning över hela ön är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.
Projektet kring nyanländas lärande fortsätter med olika kompetensutvecklande insatser för
medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. En central mottagningsfunktion för
nyanlända har startat inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet.
Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet och att ge alla
nyanlända elever en likvärdig skolstart, där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter
tillvaratas så att undervisningen ska kunna anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa
sätt.
Inom målområdet medarbetare kan konstateras att kompetensförsörjningen är en utmaning, som än så länge kunnat hanteras. På övergripande nivå har sjuktalet minskat något
från 6,4 procent förra året till sex procent i år. Verksamheten förskola har dock enheter
med höga sjuktal och har också på övergripande nivå ett högre sjuktal är genomsnittet för
hela BUN:s ansvarsområde. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer bland annat personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att
arbeta mer koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen.
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2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Nya Sävehuset invigdes

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset, som huserar Wisbygymnasiet och Kulturskolan
Gotland. Huset omfattar aula för 500 sittande personer, reception och 40 lektionssalar.
Flera av gymnasiets utbildningar som varit utlokaliserade till evakueringslokaler runt om i
Visby under två år har nu kunnat återvända till Solrosenområdet. Bygget hade en total budget på 274 miljoner kronor. Sävehuset har efter färdigställandet preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnads klassningsnivå Guld. Certifieringen kommer att verifieras inom två år.
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Rekrytering påbörjad inför start av förskolan Törnekvior

2.3

Nämnden sa ja till utökad förskoleverksamhet

2.4

Skollokalerna i Västerhejde ska renoveras och byggas om

2.5

Fårösundskolan blivande årskurs 7 börjar på Solklintsskolan

2.6

Sommarskola gavs för 59 elever

2.7

Skolor har fått läxhjälpspengar
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Byggnationen av nya förskolan Törnekvior pågår. Rekryteringen av personal är påbörjad.
Till starten i januari 2018 kommer förskolan att ha cirka 15 medarbetare. Förskolan har
plats för 100 barn på fem avdelningar. Upphandling av inventarier pågår.
BUN har sagt ja till att fristående Uteförskolan Alla Årstider utökar sin verksamhet och
kommunalt bidrag ges för detta Bolaget har genom detta fått möjlighet etablera en förskola
med två avdelningar i Hogrän med plats för 30-40 barn i Region Gotlands tidigare förskolelokaler. BUN:s godkännande innebär att kommunala bidrag ges till den utökade verksamheten. Just nu finns det elva barn inskrivna i den nya fristående förskolan.
Behovet av en ny, alternativt tillbyggd och/eller renoverad skola i Västerhejde har diskuterats under en rad år. Men Region Gotlands ekonomi har varit svag och andra nödvändiga
investeringar har prioriterats. Det har gjort att skolbyggnaderna i Västerhejde är slitna och
att underhållet till viss del varit eftersatt. Under sommaren gav byggnadsnämnden ett bygglov som medger en upprustning. Eleverna i årkurs 3-6 att evakueras och får under höstterminen sin undervisning i tidigare Wisbygymnasiets lokaler på Norra Hansegatan 16A i
Visby. Där kommer det även att bedrivas fritidsverksamhet för samma elevgrupp. Förskoleklassen, årskurs 1 och 2 blir kvar i Västerhejde skola och kommer även att ha sitt fritids
kvar på hemskolan. Byggprojektet kommer att påverka eleverna i klass 3 i Eskelhem skola,
som vanligtvis har idrott och slöjd i Västerhejde skola. Dessa elever kommer att ha all sin
undervisning i Eskelhem under höstterminen.
20 av 26 elever i Fårösundskolans upptagningsområde som skulle börja årskurs 7 läsåret
2017/18 beslutade sig under våren för att välja Solklintskolan i Slite genom det fria skolvalet istället för hemskolan. Grundskolechefen beslutade att ge eleverna önskad undervisning
på Solklintskolan. De övriga fem eleverna fick därmed också sin skolplacering på Solklintskolan, då det inte gått att nå målet om en budget i balans på Fårösundskolan samtidigt erbjuda lärare i samtliga ämnen. Samtliga anvisade elever har fått rätt till skolskjuts.
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Under sommaren 2017 erbjöds lovskola för elever som behöver studera extra för att nå
kunskapsmålen. Denna är frivillig och riktar sig i första hand till elever i årskurs 9 och gymnasieelever med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk och/eller matematik. Resultatet blev att fem skolor genomförda lovskola för totalt 59 grundskoleelever.
153 475 kronor av det beviljade statsbidraget på totalt 221 650 kronor (för cirka 150 elever
och tio undervisande lärare) användes.

14 skolor har under våren beviljats statsbidrag för att kunna erbjuda sina elever läxhjälp
utanför den ordinarie undervisningen. Skolorna är: Lärbro skola, Södervärnskolan,
Norrbackaskolan, S:t Hansskolan, Terra Novaskolan, Gråboskolan, Alléskolan,
Solklintsskolan, Lyckåkerskolan, Solbergaskolan, Klinteskolan, Sanda skola, Havdhem
skola och Högbyskolan. Statsbidraget är totalt på drygt 1,5 miljoner kronor.
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Barn- och elevhälsan har lyckats i rekrytering

Barn- och elevhälsan har under en rad år haft problem med att rekrytera kompetent personal då Barn- och elevhälsans professioner är nationella bristyrken. Vid starten av läsåret 2017/18 är verksamheten i stort sätt fullbesatt beträffande samtliga yrkesgrupper.
2.9

Nya lärarutbildningar på Campus Gotland

Region Gotland behöver de närmaste åren rekrytera fler lärare. Under våren kunde intresserade söka till tre nya lärarprogram på Uppsala Universitet Campus Gotland med start
hösten 2017. Det handlar om utbildningar till förskollärare, lärare med inriktning mot förskola och grundskolans årskurs 1-3 eller till lärare med inriktning mot årskurs 4-6. När sista
ansökningsdag passerat i slutet på april hade 500 personer sökt till dessa. I augusti startade
48 studerande till förskollärarprogrammet, 13 till grundlärarprogrammet F-3 och 15 till
grundlärarprogrammet 4-6.
2.10 Föreläggande för otillräcklig ventilation och ojämn rumstemperatur på förskola

Arbetsmiljöverket genomförde sin inspektion på förskolan Kabyssen i Visby den 3 januari
2017. Efter det har Arbetsmiljöverket utfärdat ett föreläggande till Region Gotland om att
åtgärda problemen med ventilationen och rumstemperaturen på förskolan före den 1 september i år. Föreläggandet är kopplat till ett vite om 200 000 kronor. Det handlar bland annat om att ett otillräckligt luftflöde i flera av rummen samt att det är ojämn temperatur mellan de olika rummen. Problemet med ojämn temperatur är åtgärdad under våren 2017. Beträffande fördelning av mängden luft, pågår arbetet med att ta fram en ekonomiskt hållbar
lösning. Tekniska nämnden har av regionstyrelsen beviljats tilläggsanslag på sex miljoner
kronor för investeringar i ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen. Ett anbudsförfarande beräknas vara klart i november 2017 1. Detta skulle medföra en projektstart vid årsskiftet 2017/2018 och att åtgärderna kan vara färdigställda till våren/sommaren 2018. Därför har förvaltningen begärt anstånd till och med den 15 augusti 2018.
Förskolan Kabyssen med sex avdelningar och cirka 100 barn uppfördes år 1973 och ingår i
Gråbo förskoleområde. Förskolan har nyligen genomgått en omfattande renovering av de
inre ytskikten. Detta arbete har dock inte omfattat de tekniska system som föreläggandet
gäller.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

2.11 Nyanländas lärande

Flera riktade insatser sker inom projektet kring nyanländas lärande – samarbete med Skolverket som ska göra att nyanlända elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för
att säkra kunskapsresultaten. En insats som genomfördes i augusti var en fortbildning för
samtliga lärare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning vid Region Gotland
(totalt cirka 900 medarbetare) i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta arbetssätt
lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att fler nyanlända elever ska nå skolframgång. Seminariedagen genomfördes inom ramen för samarbetet med Skolverket kring nyanländas
lärande.

1

Teknikförvaltningens uppskattning.
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2.12 Studiehandledare utbildas för att stötta nyanlända elever

Fungerande studiehandledning på det egna modersmålet är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nyanlända ska nå kunskapsmålen i skolan. Därför har Region Gotland satsat
på att utbilda studiehandledare på olika modersmål. Utbildningen avslutas i november och
cirka tjugo personer deltar. Utbildningen har tagit fram genom ett samarbete mellan Region
Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland.
2.13 Central mottagningsfunktion för nyanlända har bildats

I slutet av augusti startade en central mottagningsfunktion för nyanlända inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten
och kvaliteten på mottagandet. Alla skolor ska få samma hjälp och stöd i arbetet med att
kartlägga barns och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra
skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv. Central
mottagning är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom projektet kring nyanländas lärande, tillsammans med Skolverket. Där
sker olika insatser för att stärka och stödja Region Gotland som huvudman i mottagandet
och undervisningen av nyanlända elever.
2.14 Digitaliseringen av skolan

En nationell IT-strategi är på väg och förvaltningen kommer att fortbilda lärare i matematik
och teknik i programmering, som blir obligatoriskt centralt innehåll från höstterminen
2018. Digitaliseringen innebär ett stort förändringsarbete varför samtliga chefer fortbildas i
en satsning som heter "Förändringsledning i skolan (FLIS). Ledarna behöver vara förebilder och ta täten i digitaliseringen av skolan. Samtliga medarbetare och chefer har under året
fått utbildning och tillgång till Office 365, ett stöd för ”delakultur”.

3

Förväntad utveckling

3.1
3.1.1

Förskola
Verksamhet

Efter en inspektion genomförd av Skolinspektion under våren 2017 beträffande förskolans
arbete med barn i behov av särskilt stöd, framkom behovet av tydliga riktlinjer kring arbetsgång och dokumentation för alla förskolor, förskolans specialpedagoger och en grupp utsedda förskolechefer har påbörjat att ta fram sådana riktlinjer och dokument som ska bli
gemensamma för alla förskolor.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Alla för- och grundskoleområden ska enligt plan kompetenslyftas inom området tillgänglig
undervisning för alla. Förskolorna har tillsammans med skolorna i Terra Nova, Fole/Stenkyrka, Humlegården/Allé och Södervärn påbörjat utbildningen i samverkan med SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Fortfarande är det så att flickor i högre grad än pojkar lyckas bättre i språkscreeningen i
förskolan och en analys från Roma förskoleområde belyser tänkbara anledningar. I gruppen
pojkar finns en högre andel barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Förväntningarna på pojkar respektive flickor kan vara ytterligare en tänkbar aspekt och att det finns ett
samband mellan högre andel förskollärare och gott arbetsklimat som påverkar barnens resultat till det bättre.
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Resultaten från föräldraenkäterna är generellt goda, föräldrar är nöjda med förskolans arbete och upplever den som en trygg miljö att lämna sina barn till. Det som uppmärksammats är att i princip alla förskolor har lägre resultat beträffande frågeområdet förskolans information till föräldrar om barnets utveckling. Men denna kunskap som grund ska ett gemensamt underlag för utvecklingssamtal för förskolan på Gotland tas fram. En tydlig tendens är att föräldrar till flickor är mer nöjda med förskolan än föräldrar till pojkar. Endast
ett fåtal förskolor har det omvända resultatet. Någon analys av detta är ännu inte genomförd, men det ger en signal om vikten av ett tydligt och målmedvetet jämställdhetsarbete på
förskolorna. Att genomföra personalrotation i verksamheterna är också något som förskolecheferna lyfter som viktigt för förskolans kvalitet och kompetensutveckling.
Förskolorna i Gråbo, Lyckåker och Humlegården beviljades statsbidrag för att möjliggöra
mindre barngrupper, vilket har påverkat verksamheten positivt. Det har lett till en lugnare
och tystare arbetsmiljö, personalen har upplevt att barnen har fått ett större talutrymme
och i högre grad blivit sedda och bekräftade. Det har också bidragit till att personalen i
större omfattning tillsamman med barnen har kunnat dokumenterat och reflekterat tillsammans.
Det finns ett fortsatt stort behov av förskollärare och denna höst ska en ny gemensam rekrytering göras med syfte att i möjligaste mån eftersträva fördelningen två förskollärare och
en barnskötare i varje arbetslag. Det finns behov av att rekrytera barnskötare, då det inte är
möjligt att i alla delar uppnå andelen förskollärare som är önskvärt.
Både långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningar inom förskolan har arbetsrelaterade (stress och psykisk utmattning) orsaker och orsaker relaterat till privatliv eller annat
sjukdomstillstånd. Förskolechefer arbetar aktivt med sin personal för att ge det stöd de som
arbetsgivare ska ge. När det gäller korttidsfrånvaro så är också infektionstäta perioder en
orsak. På förskolor så infaller alltid perioder av stora infektionsutbrott, för att må bättre under dessa perioder så kommer förskolorna påbörja ett samarbete med barnhälsovården och
införa hygienombud för att få bättre kunskap kring smitta och hur man kan förebygga
smitta i verksamheten. Några förskolor får vara piloter i detta projekt för att sedan kunna
genomföra det på alla förskolor.
3.1.2

Ekonomi

Förskoleverksamheten som helhet ser ut att klara budget och dessutom lämna ett plusresultat. För de förskolor som har svårt att klara budget finns olika orsaker som att de är små
enheter som kräver större personalbemanning för att klara öppettider, att det finns dubbla
utgifter för personal som inte länger är berättiga sjukersättning men ändå inte kan gå tillbaka till jobbet på full tid, minder antal barn än förväntat, samt större andel barn med särskilda behov där tilläggsbeloppen inte täcker kostnaderna fullt ut.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

3.2
3.2.1

Grundskola och fritidshem
Verksamhet

Grundskolan gör många insatser som bär i rätt riktning, men det är svårt att påvisa konkreta resultat än så länge. Ledningsorganisationen har setts över på södra Gotland. Sudrets
förskolor och skolor har haft chefer och områden som inneburit förskolechef tillika rektor.
I linje med beslutet att skilja uppdraget åt så sker detta nu även på södra Gotland. Från den
1 oktober har Sudrets skolområde en rektor och två biträdande rektorer i sin ledningsorganisation. Sudrets förskoleområde har en förskolechef och en biträdande förskolechef i sin
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ledning. I samband med organisationsförändringen inrättas en tjänst som intendent för att
öka förskolechefs och rektors förutsättning att vara pedagogiska ledare.
Arbetet med det vi kallar ”Visby växer” fortsätter. Prognosen pekar mot ett behov av 20
nya klassrum i Visbyområdet fram till 2020. Här är Polhemskolan, Wisbygymnasiets tidigare lokaler i kvarteret Hackspetten i Visby, en viktig bricka i planeringen. Under höstterminen 2017 evakueras delar av Västerhejde skolas elever hit, då renovering och nybyggnation sker på den egna skolan.
Framåt behöver processen för systematisk kvalitetsuppföljning utvecklas ytterligare och
taktas in med processerna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning då läsår och verksamhetsår inte är sammanfallande.
Satsningar pågår med att utveckla inkluderande lärmiljöer utifrån barns- och elevers olikheter. Bland annat genom insatser inom projektet kring nyanländas lärande och Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg ”Tillgänglig utbildning”. Om vi blir bra på
att bemöta elever med stora stödbehov och nyanlända elever och ha en tillgänglig lärmiljö
så kan vi ta ett steg till mot att vara en skola för alla.
Grundskolan satsar särskilt på utveckling av matematikämnet och språkutvecklande arbetssätt. Deltagandet i SKL:s satsning PISA 2015 utmynnade i en plan för god matematikundervisning. Förstelärare i grundskolan har ansvaret för att fortsätta det goda arbete som
gjordes i samband med Matematiklyftet. På samma sätt som det gjordes en plan för matematiken, har nu en ny språkplan tagits fram.
Oroande är den statistik som ännu inte hunnit analyseras helt och fullt, kring gymnasiebehörigheten i årskurs 9 som sjunkit. Det är även utvecklingen när det gäller kunskapsresultaten i Region Gotlands grundskolor. Det pekar på att pojkar har generellt svårare har nå
kunskapskraven än vad flickorna har.
Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. Skolledarna inom grundskolan upplever
att det fortsätter vara svårt att rekrytera behöriga lärare med legitimation. Skollagens krav
på legitimation för att få en tillsvidareanställning gör att kontinuiteten på några skolenheter
blir lidande. Dessa har medarbetare med otrygga anställningar och lärare byts ofta. Rektorerna vittnar om att detta påverkar studiero och i förlängningen måluppfyllelse. Framåt behöver vi fortsätta arbeta aktivt med att vara attraktiva som arbetsgivare och sprida de goda
berättelserna om vilka fantastiska yrken det finns i skolan. Vi behöver även vara fortsatt aktiva i samarbetet med Uppsalas universitets lärarutbildning här på Gotland.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

3.2.2

Ekonomi

Grundskolan har en budget i balans och lämnar ett litet positivt resultat. Den vanligaste anledningen till att vissa skolor dock prognosticerar ett negativt resultat är att man har ett
stort antal elever med stora behov av särskilt stöd och att man inte haft tillgång rätt kompetens för att ge stöd. Framåt behöver förvaltningen se över hur de särskilda undervisningsgrupperna finansieras och hur tilläggsbeloppen hanteras. I samband med det arbetet bör
den socioekonomiska viktningen ses över ytterligare. Skolkommissionens slutbetänkande 2
pekar också den på betydelsen av socioekonomisk viktning.

2

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
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En betydande faktor som påverkar resultatet är de riktade statsbidragen. Under året räknar
grundskolan på Gotland med att ta emot ca 14 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Det är
naturligtvis bra men det skapar en utökad administration på förvaltningen och en skola
som hoppar från ”det ena till det andra” där medel finns att söka. Långsiktighet och att
hålla i och hålla ut med satsningar på kvalité i skolan blir lidande.
Grundskolan räknar med att klara det beslutade sparkravet även för 2018 med de åtgärder
som planeras. För att klara sparkravet år 2019 krävs att skolstrukturer ses över. Antalet elever i grundskolan ökar, men de kommer inte att bo där Region Gotlands skollokaler finns.
Det krävs alltså investeringar för att klara elevframskrivningarna. Redan idag lägger vi
mycket pengar på skolskjutsar.
3.3
3.3.1

Särskola
Verksamhet

Faktorer som påverkar utvecklingen är elevflöden, kompetensförsörjning liksom åldersstrukturerna bland personalen. I de lägre skolåldrarna får vi signaler från habiliteringen om
fortsatta elevökningar. En översyn/samordning av förskole- skol- och fritidshemsorganisation runt elever med flerfunktionsnedsättningar behöver göras. Vi erfar också att vi har
ökningar vad gäller elever som kommer till oss så sent som till högstadiet. Samundervisningsgrupper med grundskolan finns i Visby (Södervärn, Gråbo, Solberga), Slite och en nystartad i Hemse. Samarbetet fungerar väl. På Lövsta resurscentrum har vi svårighet att hitta
behörig lärarpersonal. Likaså behövs ständig information runt dessa grupper och hur en
placering där går till.
Särskolegymnasiet har färre elever på de nationella programmen, vilket gör att det är svårt
att ge breda valmöjligheter för eleverna. Likaså är behovet av samverkan stort runt yrkeskurser på Lärvux. Särskolan upplever att vi nu får fler förfrågningar runt nyanlända/asylsökande elever. Inga mätningar har gjorts av verksamhet och kunskapsresultat under delår 2.
Behörighetsreformen för grund- och gymnasiesärskolans lärare träder i kraft 1 juli 2018, vilket blir en utmaning. En annan utmaning i kompetensförsörjning beror på den höga medelåldern på medarbetarna med många pensionsavgångar de närmaste åren.
3.3.2

Ekonomi

En ökning av antalet elever medför behov av resurstillskott men eftersom bedömningar
och utredning är av största vikt och att sedan beslutet att tacka ja eller nej till mottagande i
särskolan är helt upp till vårdnadshavare är elevprognosen osäker.
3.4

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

3.4.1

Kulturskola
Verksamhet

Kulturskolan Gotland har påverkats av verksamhetens flytt. Det har varit positivt att flytta
ifrån slitna lokaler i innerstaden till nyrenoverade och mer ändamålsenliga lokaler i nya Sävehuset. Samverkan med gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ger nya möjligheter. Samtidigt var lokalerna i Sävehuset inte helt funktionsmässiga för kulturskoleverksamheten vid
flytten. Anpassningar pågår, t.ex vad gäller akustik. För att hantera personalens upplevelser
i förändringstider arbetar kulturskolan återkommande tillsammans med företagshälsovården.
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Tillströmningen av nyanlända ungdomar och familjer ställer krav på kulturskolan att aktivt
delta i integrationsarbetet och utveckla verksamheten för kulturmöten i nya tider vilket vi
gör i många sammanhang. Vårt avgifts- och kösystem till instrumentalundervisningen påverkas då ibland förtur i kön och avgiftsbefrielse sker av integrationshänsyn. Hösten 2017
kommer beslut av regering/riksdag som troligen kommer att förändra verksamheten i landet – utifrån den statliga kulturskoleutredningen, där uppdrag och eventuell lagreglering
diskuterats.
Ambitionen och förmågan att bredda kulturskolans verksamhet och nå nya målgrupper
bland gotländska barn och ungdomar ökar kraftigt tack vare externa bidrag från Statens
kulturråd. En kostnadsfri bild- och formkurs kunde t ex starta i de nya lokalerna under våren och fortsätter under läsåret 2017/18.
Vårt arbete med barn i förskoleåldrar ökar även det med hjälp av medel från Statens kulturråd. Nu kommer förskolor i Fårösund-Slite-Lärbro, Humlegården samt Hemse att få tillgång till kulturskolans pedagoger.
3.4.2

Ekonomi

Den ovan beskrivna flytten har medfört oväntade och obudgeterade utgifter och risken för
ett mindre underskott i årets resultat föreligger. Kulturskolans budget har precis som andra
avdelningar inom UAF besparingskrav med risken att vår möjlighet att ge gotländska barn
och ungdomar tillgång till våra ämnen över hela ön minskar. Oro finns även för att verksamheten till stor del blir alltför beroende av externa projektmedel och därmed inte långsiktigt garanterad.
3.5
3.5.1

Barn- och elevhälsa
Verksamhet

Barn- och elevhälsan arbetar engagerat för att göra skillnad varje dag för barnen och eleverna utifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Upplevelsen är att kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen gällande arbetssätt och
metoder inom elevhälsoområdet behöver förbättras. Det handlar dels om hur skolors generella hälsofrämjande arbete kan utformas för att ha effekt och vara en integrerad del i skolans verksamhet, dels om att utarbeta evidensbaserade program för att motverka psykisk
ohälsa.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Verksamhetsgrannar, rektorer och barn- och elevhälsans medarbetare ser alla tendensen att
fler barn och unga är i behov av stöd och insatser utifrån psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Vår utmaning är att hitta sätt att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande (som skollagen kräver) samtidigt som efterfrågan och trycket på Barn- och elevhälsan kompetenser och insatser gällande individärenden i det åtgärdande arbetet är mycket
stort.
Barn- och elevhälsan har många goda förutsättningar för att driva utvecklings- och kvalitetsarbete framåt. Flera kliv har tagits framåt i det hälsofrämjande och evidensbaserade arbetet och verksamheten fortsätter med höga ambitioner att utveckla kvalitet och likvärdighet på elevhälsoområdet. Kompetensförsörjningen är ständigt en aktuell fråga som vi måste
arbeta med. När vakanser uppstår får det konsekvenser för bibehållen likvärdighet och kvalitet för eleverna samt innebär arbetsmiljörisker för medarbetare.
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Ekonomi

Prognosen visar på en budget i balans.
3.6

Försörjning (skolskjutsar, lokaler, IT/digitalisering, säkerhet)

3.6.1
3.6.1.1

Lokaler
Hyreskostnader

Hyreskostnaderna under året beräknas bli enligt budget eller något lägre. På sikt kommer
dock kostnaderna att öka på grund av urbaniseringen, då behoven växer i Visbyområdet
och vi måste utöka antalet klassrum. Minskningen av antalet elever i andra skolor motsvaras inte av hyresminskning då hyrorna avser hela enheter och inte enskilda klassrum, om
inte hela enheten kan avvecklas.
3.6.1.2

Strategisk lokalplanering

Strategisk lokalplanering omfattar både BUN:s och GVN:s verksamheter. Syfte att bygga
bärkraftiga enheter med högt utnyttjande och flexibel användning. I strategisk plan och
budget för år 2018-2020 prognostiseras ett behov av 20 nya lektionssalar och åtta nya förskoleavdelningar i Visby de närmaste åren. Nämnden förutsätter att utredningen om serviceutbudet på Gotland kommer att ge underlag för den fortsatta planeringen av förskoleoch skollokaler såväl i Visby som på landsbygden.
3.6.1.3

Projektering

Projektkontoret har brist på resurser varför förmågan att ta fram förstudier, kalkyler och
ritningsunderlag är ett hinder för att snabbt få fram ett korrekt beslutsunderlag.
3.6.1.4

Polhemskolan

De lokaler som gymnasiet lämnat på Norra Hansegatan planeras som en ny grundskola
med namnet Polhemskolan. Lokalerna rymmer två eventuellt tre parallella klasser från förskoleklass till årskurs 6.
3.6.1.5

Alléskolan

Behov finns av renovering och ombyggnad av Alléskolan i Visby. Förslag och kalkyl presenterades 2008 till en kostnad av 31 miljoner kronor. En ny förstudie är beställd enligt dagens krav och beräknas bli klar till årsskiftet.
3.6.1.6

Förskolan Glasmästaren

Ombyggnad av ventilation beräknas ske under hösten 2017. Kostnad ca en miljon kronor.
3.6.1.7

Förskolan Persgränd

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Ombyggnad av ventilation beräknas ske vintern 2017/18. Kostnad ca en miljon kronor.
3.6.2

Städ

3.6.3

Skolskjuts

Kostnaderna för städ beräknas hålla budget. En viss ökning av antalet beställningar gällande allergistädning. Detta tillsammans med skarpare krav från miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att bli kostnadsdrivande.
Arbete pågår inför de stora upphandlingarna av allmän och särskild kollektivtrafik för år
2019. Upphandlingarna sker i samarbete mellan BUN och tekniska nämnden där förfrågan
gäller både kollektivtrafik och skolskjutsar.
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Evakuering av Västerhejde skola

Under ombyggnaden av Västerhejde skola mellan den 11 september och 21 december har
undervisning och fritids för åk 4-6 med 153 elever att förlagts till Wisbygymnasiets gamla
lokaler på Norra Hansegatan i Visby. För detta tecknas ett tilläggsavtal för tre bussar till en
kostnad på ca 400 000 kronor.
3.6.3.2

Växelvis boende

Antalet elever som har resor/ersättning för självskjuts, busskort/ordinarie skolskjuts vid
växelvisboende uppgår till ca 75 stycken (ca 50 stycken som har taxi) för läsåret 2017/18.
Antalet ökar då en del ansökningar har inkommit sent och ej ännu beslutade. 29 elever med
behov av särskilt stöd får resor, inklusive resor för barn som har vistelse på korttidsboende,
vars kostnad delas med socialnämnden.
3.6.4
3.6.4.1

Säkerhet
Fysisk säkerhet

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Arbetet med att utfärda ID-kort fortsätter – nu på våra grund och förskolor. Alla skolor
ska vara låsbara av skolans personal, alla klassrum åk 7 till vuxenutbildning ska kunna låsas
inifrån. Översyn av larm, rutiner och bättre skalskydd av skolor sker i samband med periodiskt underhåll.
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Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

För barn- och utbildningsnämnden (BUN) respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) finns det för flertalet av verksamhetsområdena även statliga styrdokument att förhålla sig till, förutom regionstyrkortet. Kravet i till exempel skollagen på ett systematiskt kvalitetsarbete är en tydlig reglering av att analys av resultat ska föregå och ge
vägledning till vilka utvecklingsområden som man ska fokusera på. Tillfogat detta har de
två utbildningsnämnderna valt tre egna målområden:
•
•
•

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Kunskapslyft i arbetslivet samt
Lyckad integration

Detta innebär att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) verksamheter har flera
olika målnivåer att förhålla sig till. I verksamhetsplanen för 2017 finns ambitioner på att
sammanföra koncernstyrkortets mål och nämndernas mål med den statliga styrningen, så
att det hänger ihop och blir meningsskapande i hela organisationen.
För att behandla de flertal mål som är kopplat till samhälls- respektive verksamhetsperspektivet i styrkortet så har UAF valt att göra en prioritering genom att markera målen som direkt tillämpliga, indirekt tillämpliga samt ej tillämpliga. I vår verksamhetsplan för 2017 har
vi koncentrerat våra utvecklingsområden till de direkt tillämpliga målen.
Det kan dock inte nog poängteras att i för-, grund-, och särskolan ingår i läroplanernas
grunduppdrag även många av koncernstyrkortets mål på olika sätt. När verksamheterna arbetar enligt den statliga styrningen kommer även de för UAF:s del relevanta delarna i koncernstyrkortets mål således att nås. I en sammanfattande analys behöver därför alla dessa
nivåer inkluderas för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelse.
De tre nämndmålen i verksamhetsplanen har egna indikatorer och tillsammans med utbildningsverksamheternas måluppfyllelse följs detta upp två gånger per år i det systematiska
kvalitetsarbetet i form av resultatsammanställningar och analysrapporter.
I UAF:s verksamhetsplan för 2017 finns inte egna definierade mål för ekonomin, i stället
finns uttalat att UAF bidrar till att Region Gotland når sina mål genom att förvaltningens
kostnadsutveckling ska vara lägre än jämförbara kommuner, att respektive nämnd ska ha en
buffert vid årets början och alla enheter, avdelningar samt förvaltningen som helhet levererar ett positivt resultat. Svårigheter att följa resultaten beskrivs av samtliga chefer sedan
ekonomstödet har minskat under året.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Tillsammans med den riktade satsning som gjorts för att utveckla ”vi”-känslan inom förvaltningen samt de grupp- och ledarskapsutvecklingsprogram som vi genomfört under året,
kan vi konstatera att kunskap och engagemang har ökat bland ledare och medarbetare.
4.2

Samhälle

Nämndens direkt tillämpliga mål i koncernstyrkortet 2017 för samhällsperspektivet är:
•
•
•

Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
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Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning

Ett flertal centralt sammanhållna insatser är planerade och påbörjade utifrån de utvecklingsområden som definierats i verksamhetsplanen och som redovisas i tabellform nedan. Då
både utvecklingsområden och insatserna siktar längre än 2017 så är det för tidigt att se konkreta resultat. Ett exempel är central mottagning av nyanlända elever som startats upp inom
ramen för projektet ”Nyanländas lärande” och som berör många av våra verksamheter från
förskola till folkhögskola.
4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

UAF:s prioriterade utvecklingsområden är till antalet fem och ett flertal av koncernstyrkortets mål i samhällsperspektivet hör ihop med ett eller flera av dessa.
•
•
•
•
•

Likvärdig och tillgänglig utbildning
Arbetsmiljö
Allas ansvar för skolans uppdrag
Kompetensförsörjning
Integration

Utvecklingsområdet Likvärdig och tillgänglig utbildning siktar bland annat på styrkortsmålen;
Ett jämställt och jämlikt Gotland samt; Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan. Till Allas ansvar för
skolan uppdrag hör också Ett jämställt och jämlikt Gotland och Alla elever fullföljer gymnasieskolan,
men även Alla barn har goda uppväxtvillkor och Hög andel gotlänningar i arbete eller studier. Ett
flertal olika utvecklingsinsatser pågår eller är planerade och som syftar mot dessa mål, se listan nedan.
4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Här nedan följer exempel på aktiviteter som är av mer övergripande art, dvs berör flera av
verksamheterna inom förvaltningen och som oftast hålls samman centralt. Varje avdelning
har egna arbetsplaner kopplade till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen med aktiviteter som inte redovisas här. Kommenteras bör i detta sammanhang att UAF:s utvecklingsområden är mer långsiktiga än att bara gälla för 2017, aktiviteter är därför i de flesta fall påbörjade men ej avslutade.
Likvärdig och tillgänglig utbildning
Aktivitet

Status

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med Specialpedagogiska myndigheten, berör förskola och grundskola,
pågår minst fem år. Gymnasiet så småningom.

☐

☒

☐

Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt
kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för
pedagoger.

☐

☒

☐
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☐

Projekt inom Hållbara Gotland ”Höjd utbildningsnivå och förstärkt kompetensförsörjning för Gotlands framtid”

☒

☐

☒

Arbetsmiljö
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med SKL, PRIO arbetssätt i skolan, gäller grundskola och gymnasium

☐

☒

☐

Förstelärare; kollegialt lärande

☐

☒

☐

Mer finns att läsa under avsnittet 4.4 Medarbetare

☐

☐

☐

Allas ansvar för skolan uppdrag
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med Specialpedagogiska myndigheten, berör förskola och grundskola,
pågår minst fem år. Gymnasiet så småningom.

☐

☒

☐

Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt
kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för
pedagoger.

☐

☒

☐

Hela processen med en verksamhetsplan för UAF

☐

☒

☐

Genomlysning av stödfunktioner inom förvaltningen för att frigöra det pedagogiska ledarskapet

☒

Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete, t ex kvalitetsdialoger

☒

Ledarskapsutveckling, alla. Mer finns att läsa under avsnittet 4.4 Medarbetare

☒

Kompetensförsörjning
Aktivitet

Status

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt inom Hållbara Gotland och kompetensförsörjningen

☐

☒

☐

Samarbete med Uppsala Universitet i flertalet olika frågor

☐

☒

☐

Kompetensutvecklingsplan

☐

☐

☒

Samrekrytering i flera skolformer

☐

☒

☐

Mer finns att läsa under avsnittet 4.4 Medarbetare

Integration
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd
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Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt
kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för
pedagoger.

☐

☒

☐

Etablering av central mottagning av nyanlända med annat modersmål än
svenska.

☐

☒

☐

IPA, Integration på arbetsplatsen

☐

☒

☐

DUA, delegationen för unga och nyanlända i arbete

☐

☒

☐

4.3

Kvalitet

För målområdet kvalitet i verksamhetsplanen har UAF två direkt tillämpliga mål: God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i skolan. UAF har inte några utvecklingsområden kopplade till God tillgänglighet och har inga resultat att redovisa förutom servicemätningen för BUN:s verksamheter.
Nämndmålen som är beslutade i UAF:s verksamhetsplan för år 2017 är satta utifrån styrkortets övergripande mål och från nämndens uppdrag att styra verksamheten: Kunskapslyft
för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet samt Lyckad integration. UAF följer upp resultat
av dessa mål två gånger per år i det systematiska kvalitetsarbetet och som presenteras i
Analysrapport 1 och 2.
Vad gäller God kvalitet i skolan har de flesta indikatorerna rapporterats i föregående årsredovisning och inga resultat finns förutom en indikator: ”Elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram”. Årets resultat exklusive asylsökande är 84 procent, vilket är lägre än förra årets
resultat som var 89 procent. Analys av resultatet pågår. I sammanhanget är det viktigt att
påpeka att vi i dagsläget saknar verktyg för att följa nyanlända elevers progression och
måluppfyllelse. Elever som fått uppehållstillstånd under läsåret finns därmed med i statistiken. Hur resultatet står sig mot jämförbara kommuner återstår att se.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Uppnådda resultat pekar på att pojkar generellt har svårare att nå kunskapskraven än vad
flickorna har. När det gäller nyanlända elever lärande görs insatser för att de ska klara kunskapskraven och behörigheten till gymnasiet, men det är en utmaning då dessa elever går en
förhållandevis kort tid i svensk skola. För att nå så långt som möjligt behöver vi utveckla
kunskapen hos våra medarbetare kring nyanländas lärande. Många gånger blir de här eleverna bedömda utifrån deras kunskaper i svenska och inte i de ämnen vi har i skolan. Där
får UAF stöd av Skolverket genom insatser som genomförs inom ramen för projektet kring
Nyanländas lärande. Bland annat kompetensutvecklande insatser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det finns en förhoppning om att etablerandet av en central mottagning ska öka likvärdigheten kring mottagande, kartläggning och utslussning till våra verksamheter.
Skolenheter med ett stort antal elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
och elever som lever i familjer med psykisk ohälsa har svårt att nå kunskapskraven. Inom
grundskolan har kompetensutvecklingssatsningar genomförts, men fortfarande kan vi se att
några skolenheter har svårare att klara skolans kompensatoriska uppdrag än andra.
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Prioriterade utvecklingsområden

Verksamhetsplanens fem prioriterade utvecklingsområden som beskrivs i föregående avsnitt är desamma här. Kvalitet hör ihop med ett eller flera av utvecklingsområdena.
• Likvärdig och tillgänglig utbildning
• Arbetsmiljö
• Allas ansvar för skolans uppdrag
• Kompetensförsörjning
• Integration
Insatser kopplade till utvecklingsområden finns redan beskrivna i avsnittet 4.2 Samhälle,
det är identiska utvecklingsområden och insatser. Inga prioriterade aktiviteter direkt kopplade till god tillgänglighet i Region Gotland finns i verksamhetsplanen för 2017. Utöver
detta pågår även ett antal insatser på avdelningschefsnivå som är kopplade till prioriterade
utvecklingsområden och finansierade genom riktade statsbidrag
4.3.2

Prioriterade aktiviteter

4.3.3

Servicemätningen – en del av Kommunens Kvalitet i Korthet

Insatser kopplade till utvecklingsområden finns redan beskrivna i avsnitt 4.2 Samhälle - det
är identiska utvecklingsområden och insatser.
Den senast genomförda servicemätningens, för delar av regionens verksamheter som har
mycket medborgarkontakter, omfattar åtta mätområden, som inkluderar tillgänglighet, bemötande och service via telefon och e-post 3. Frågorna var sex olika inom områdena förskola, grundskola samt gymnasium/komvux. Verksamhetsområdet förskola har sedan mätningarna startade haft bra resultat. Verksamhetsområdet grundskola har förbättrat sina resultat. Nedan redovisas resultat av god och medelgod kvalitet.
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgängligheten till förskola 83% grundskola 75%
Svarstider på e-post i förskola 100%
grundskola 92%
Bemötande av förskola 90%, grundskola
100%
Svar på ställd fråga 75% för både förskola Bättre/tydligare kontaktinformoch grundskola.
ation på webb och i trycksaker
för att styras till ”rätt” handläggare.

4.4
Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

4.4.1

Medarbetare
Prioriterade utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

Ett antal lärarvakanser har inför läsåret 2017/18 kunnat täckas med obehörig personal, vilket inte är önskvärt men varit nödvändigt. Detta är kortsiktiga lösningar och skapar en brist
på kontinuitet som kan få negativa konsekvenser för elevernas resultat. De ökade förväntningarna på högre lönenivåer, där den statliga satsningen lärarlönelyftet har varit en bidra-

3

Mätområdet telefoni omfattar sex telefonsamtal per verksamhetsområde. Ett missat samtal ger en procentavvikelse på 17 procent.
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gande orsak, har påverkat rekryteringsmöjligheterna. Med vetskapen om att lärosätena under kommande år inte kommer att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom samtliga ämneskompetenser för att täcka behovet, kommer sannolikt utmaningarna att öka. På sikt innebär det att Region Gotland måste ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda personal
för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist. Antalet förskolor och skolor har också betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning, både på lång sikt men också kortsiktigt
när det gäller den dagliga bemanningen, som huvudsakligen sker via vikarieförmedlingen.
För att få en så korrekt bild som möjligt av hur stor del av undervisningen som bedrivs av
behöriga lärare med lärarlegitimation har UAF köpt in ett verktyg för kompetensinventering kallat KOLL, som ska ge denna bild av grundskolan och förskolans verksamheter.
Detta verktyg beräknas kunna användas fr o m höstterminen 2017 och kommer att bli en
vägledning för arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Värt att notera är att Uppsala universitet Campus Gotland fortsätter att utbilda lärare. Till
höstterminen 2017 startade 48 studenter på förskollärarprogrammet, 13 på grundlärarprogrammet F-6 och 15 på grundlärarprogrammet 4-6. Under höstterminen 2017 deltar 15 lärare i den statliga satsningen Lärarlyftet, för att vidga sin formella kompetens inom ämnesområden där det finns en brist, och fem lärare vidareutbildar sig till specialpedagoger. 247
lärare inom förskola, grundskola, särskola och fritidshem har fått ta del av satsningen Lärarlönelyftet fr o m läsåret 2016/17. Ökningen innebär en höjning motsvarande 2 500 kronor
per månad (heltid). 58 lärare har under läsåret tidsbegränsade uppdrag som förstelärare,
med höjda löner motsvarande 5000 kronor per månad (heltid) och med verksamhetens
måluppfyllelse som grund för uppdragen. Satsningen på Lärarlönelyftet har orsakat en obalans mellan skolformerna inom BUN:s ansvarområde, då förskole- och fritidsverksamheten
endast fått en mindre del av satsningen, medan kulturskolans lärare inte omfattas alls.
Dessa skolformer omfattas inte heller av karriärstegsreformen
Under året har grundskolan anställt för skolformen nya yrkeskategorier; socialpedagoger,
lärarassistenter och elevstödjare, i syfte att underlätta för lärare att arbeta mer koncentrerat
med de pedagogiska arbetsuppgifterna och därmed bidra till att göra yrket mer attraktivt.
Under läsåret 2017/18 räknar förvaltningens HR-enhet med att samordna, utvärdera och
bidra till utvecklingen av denna satsning, som också kan komma att prövas inom fler skolformer.
En samordnad insats under ”paraplyet” Region Gotland har gjorts på Instagram, där några
av UAF:s medarbetare deltagit för att beskriva sin arbetsdag i ord och bilder. Syftet är bl.a
att väcka intresset för yrket och arbetsgivaren bland potentiella nya medarbetare.
Arbetsmiljö

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Satsningen på nya yrkesgrupper inom skolan bör också kunna få konsekvenser för den
upplevda arbetsmiljön och för förutsättningarna för lärare att behålla en god hälsa. (Se avsnitt 1.1.)
Inom ramen för projektet ”Nyanländas lärande” har UAF genomfört en satsning på ledarskapsutveckling i syfte att skapa trygga ledare. Satsningen genomförs i flera omgångar under 2017 med hela chefskåren som målgrupp, kompletterat med särskilt fokus på ledningsgrupperna inom förskolan och grundskolan. (Se avsnitt 4.2.2.) En utredning har dessutom
gjorts för att kartlägga förvaltningens administrativa stöd i syfte att ge förutsättningar för
chef/rektor att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Tanken är att under hösten
2017 fortsätta arbetet genom att se över eventuella förändringar av resursanvändning/organisation.
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Sjuktal

Inom Region Gotland pågår ett arbete med att på strukturnivå hitta insatser för att minska
sjuktalet. Läs mer under avsnittet 4.4.3 Sjuktal.
4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Satsningen på nya yrkesgrupper (extraresurser) inom skolan

☐

☒

☐

Utredning för att kartlägga förvaltningens administrativa stöd att ge förutsättningar för chef/rektor att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet

☐

☒

☐

Satsning på ledarskapsutveckling

☐

☒

☐

4.4.3

Sjuktal
2016 01 01 07 31
BUN tot
6,37%
Förskolan 7,52%

2017 01 01
- 07 31
6,06%
7,56%

Förändring

GVN

5,80%

-0,25

6,05%

-0,31
0,04

På övergripande nivå har sjuktalet minskat något i förhållande till motsvarande period
2016, sjuktalen varierar mellan verksamheter och enheter. Verksamheten förskola har enheter med höga sjuktal och har också på övergripande nivå ett högre sjuktal är genomsnittet för hela BUN:s ansvarsområde. Inom Region Gotland pågår ett arbete under hösten för
att på strukturnivå hitta insatser för att minska sjuktalet. Det handlar bl a om att se över
möjligheterna för chefer att själva göra en s k stresscreening, att ta fram en enkät med påföljande handlingsplan för förvaltningsledningarna i syfte att bedöma funktionaliteteten av
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och en upphandling av en ny rehabmodul som
ett konkret verktyg för cheferna i arbetet med tidiga insatser. I samarbete med förskolans
ledning planerar HR-enheten inom UAF att under hösten 2017 inleda ett samarbete med
några förskolor med höga sjuktal, för att hitta anpassade åtgärder för att minska ohälsan.
4.4.4 Antal anställda
BUN
2016 07 31
Antal totalt
1 571
Antal t v
1 446
Antal viss tid
125

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Årsarbetare totalt

1 505,22

2017 07 31
1 563
1 455
108

Förändring
-8
9
-17

1 509,93

4,71

Antalet månadsanställda medarbetare har ökat med 4,71 i förhållande till juli 2016. Noteras
att timanställningar inte redovisas i statistiken.
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Ekonomi

För målområdet ekonomi har UAF i verksamhetsplanen ett direkt tillämpligt mål; Regionens materiella tillgångar skall vårdas. I verksamhetsplanen finns även två indirekta tillämpliga mål; Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst två procent av nettokostnaden
samt; Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.5.2

Prioriterade aktiviteter

UAF har inte några direkta utvecklingsområden kopplade till ovannämnda mål.
Inom ekonomi kan den prioriterade aktiviteten; Effektiv resursanvändning kopplas till målområdet ekonomi. Effektiv resursanvändning, innebär enligt verksamhetsplanen att skapa
långsiktiga hållbara skolstrukturer, inre effektivitet, samverka över förvaltningsgränserna,
öka den externa finansieringen och utveckla resursfördelningen.
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Skapa långsiktiga hållbara skolstrukturer

☐

☒

☐

Skapa inre effektivitet

☐

☒

☐

Samverka över förvaltningsgränserna

☐

☒

☐

Öka den externa finansieringen

☐

☒

☐

Utveckla resursfördelningen

☐

☐

☐

I verksamhetsplanen inom avsnittet ekonomi nämns att UAF bidrar till att Region Gotland
når sina ekonomiska mål genom att förvaltningens kostnadsutveckling ska vara lägre än
kostnadsutvecklingen för jämförbara kommuner, att respektive nämnd har en buffert vid
årets början, och att ha ett positivt resultat vid alla enheter, avdelningar och förvaltningen
som helhet
4.5.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Prognosen för helåret 2017 visar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor. Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser som har negativt resultat på 2,8 miljoner
kronor, prognosen påräknas även täckning för indirekta kostnader genom återsökta statsbidrag för mottagandet av asyl på 7,2 miljoner kronor.
Grundskolan tillsammans med fritidshem och förskoleklass har en positiv prognos på 0,7
miljoner kronor. Förskolan redovisar en positiv prognos på 1,1 miljoner kronor. Förvaltningsstab inklusive för- och grundskolechef redovisar en positiv prognos på 1,3 miljoner
kronor, i prognosen ligger även ett underskott med i barn och elevvolymer till fristående
huvudmän med 10,1 miljoner kronor vilket till stora delar balanseras med hjälp av nämndens buffert, särskolan redovisar även ett positivt resultat på 0,9 miljoner kronor.
Prognosen för barn och elevvolymer visar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor, det är
en försämring med 6,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen för maj månad. En
förklaring till underskottet är att budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Det som även påverkar prognosen för antalet barn och elever är ökningen av antalet barn och elever som får uppehållstillstånd.
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Resultatrapport per den 31 augusti 2017
Resultaträkning
1. Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-49 460

-83 210

33 750

Prognos

Prognos Not

31 353

43 062

-362 232

-373 142

10 910

6 757

24 655

1b. Flödesbidrag fasta

-36 748

-47 431

10 682

15 649

15 649

2. Personalkostnader

468 913

497 987

-29 074

-39 429

-51 575

3. Lokalkostnader

101 174

101 042

132

132

82

4. Övriga kostnader

129 572

119 063

10 509

-3 377

4 051

4a. Flödesbidrag rörliga

362 234

373 183

-10 950

-6 757

-24 655

4b. Flödesbidrag fasta

49 179

47 431

1 748

2 999

2 999

5. Enskild verksamhet

88 866

98 935

-10 069

-10 144

-9 904

751 497 733 858

17 640

-2 817

4 364

1a. Flödesbidrag, rörliga

Summa

Exklusive kommunbidrag, semesterskuldförändring och projekt 492 mottagande av asyl
Not

Inklusive projekt 492 mottagande av asyl

Resultatrapport per den 31 augusti 2016
Resultaträkning
1. Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Not

-50 353

-58 353

8 000

52 484

-366 058

-364 122

-1 936

12 239

1b. Flödesbidrag fasta

-44 647

-46 544

1 897

1 490

2. Personalkostnader

479 312

471 695

7 617

-9 935

3. Lokalkostnader

104 194

104 000

194

-507

4. Övriga kostnader

133 857

124 192

9 664

-5 236

4a. Flödesbidrag rörliga

366 065

364 116

1 948

-12 239

4b. Flödesbidrag fasta

47 081

46 544

537

2 162

5. Enskild verksamhet

82 060

95 400

-13 341

-24 416

751 510 736 929

14 581

16 041

1a. Flödesbidrag, rörliga

Summa

Exklusive kommunbidrag, semesterskuldförändring och projekt 492 mottagande asyl och nyanlända
Not

Inklusive projekt 492 mottagande av asyl och nyanlända

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-augusti, för åren 2017 och 2016. Nettokostnaden har för perioden minskat med 3,1 miljoner kronor. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 14,6 miljoner kronor till 17,6 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 3,1 miljoner kronor.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

4.5.4 Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är 24,9 miljoner högre för perioden år 2017 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på en högre
tilldelning av statsbidrag (riktade statsbidrag) för perioden som exempelvis lågstadie- och
fritidssatsning, ”mindre barngrupper i förskola” samt lärarlönelyft men också projekt som
”kultur i förskolan”.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår
varje månad till respektive förskolechef och rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Förskolechef och rektor har en nollbudget, med det menas att
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barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är
belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på
grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Det rörliga bidraget visar för året på ett överskott på 10,9 miljoner kronor detta beror på
fler barn och elever än budgeterat. I jämförelse med föregående år är det rörliga bidraget
högre cirka 9,0 miljoner kronor i detta är det något fler barn och elever men framförallt beror det på löneökningar som motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016, ökat
med 26,3 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 10 miljoner
kronor avser löneökningar och 8,1 miljoner avser lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan
blir förändringen i personalkostnaden, i jämförelse, för perioden cirka 8,2 miljoner kronor
högre.
Att periodens resultat för året visar på en negativ avvikelse har sin huvudsakliga förklaring i
att personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa projekt
och bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade
vilket medför att intäkterna för året kommer att redovisa ett överskott och personalkostnaden ett underskott men sammantaget blir resultatet noll (balans) eller sannolikt ett överskott.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna tre miljoner kronor lägre i en jämförelse med år
2016. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i den sänkta budgetramen på 7,6 miljoner kronor som fastställdes för år 2017 på grund av lägre hyreskostnader kopplat till regionens sänkning av internräntan från fyra till två procent. Hyran för
kulturskolans del av Sävehuset belastar nu perioden, lokalkostnaderna beräknas ha ett litet
överskott vid årets slut.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 5,1 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående år. Det som
påverkar en jämförelse med föregående år är att budget och utfall för regionsstyrelseförvaltningens tjänster som exempelvis HR- och ekonomikonsulter är överflyttad till ett värde
på 5,4 miljoner kronor.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Att periodens resultat för året pekar på ett överskott på 10,5 miljoner kronor förklaras
bland annat av att nämndens buffert för perioden är 5,6 miljoner kronor och att vissa kostnader kommer ännu att gå på under hösten som exempelvis skolskjutsar.
De rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per barn och elev till rektor och förskolechef matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter.
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Enskild verksamhet

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 3,5
miljoner kronor högre och förklaras framförallt av fler utbetalningar för barn i förskola. Utbetalningar till enskild verksamhet görs på ekonomichefens ansvar där också budgeten ligger. Resultatet för året kommer att bli ett negativt resultat då budgeten är underfinansierad.
Barn och elevvolymer
Kommunal huvudman
Förskola
Pedagogisk omsorg

Budget,
tkr

not 1
not 2

Prognos
volym

Differens
volym

218 441

-1 413

2 194

2 218

676

0

8

8

0

59 851

61 239

-1 388

2 202

2 260

58

27 313

26 842

471

560

554

-6

238 458

242 885

-4 427

4 571

4 670

543 326

550 083

-6 757

9 535

9 710

99
175

Förskoleklass
Summa

Budget
volym

676

Fritidshem
Grundskola

Differens,
tkr

217 028
not 1

not 2

Prognos,
tkr

24

Avser endast vårterminen
Exkluderar särskild undervisningsgrupp

Fristående huvudman

Budget,
tkr

Förskola

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

53 890

63 331

-9 441

425

499

Pedagogisk omsorg

1 485

1 333

152

18

16

-2

Fritidshem

9 952

10 445

-493

307

323

16

Förskoleklass

4 046

4 343

-297

50

54

4

63 139

63 204

-65

647

652

Summa

132 512

142 656

-10 144

1 447

1 544

5
97

Totalt

675 838

692 739

-16 901

10 982

11 254

272

Grundskola

74

Prognosen för barn och elevvolymer visar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor, det är
en försämring med 6,9 miljoner kronor i jämförelse med prognosen för maj månad. En
förklaring till underskottet är att budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Det som även påverkar prognosen för antalet barn och elever är ökningen av antalet barn och elever som får uppehållstillstånd.
Mottagande av asylsökande
Resultaträkning
Utfall
Intäkter, statsbidrag

-17 195

Intäkter, flödesbidrag

-5 513

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Personalkostnader
Lokalkostnader
Flödesbidrag

9 246
74
5 471

Övriga kostnader

549

Enskild verksamhet

217

Kostnadsnetto

-7 151
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Kostnadsnettot för perioden visar på ett överskott om 7,2 miljoner kronor. I intäkterna
från Migrationsverket (statsbidrag) är även schablonersättningen (etableringsersättning)
medräknad och är den ersättning som tillfaller regionen för de barn och elever som fått uppehållstillstånd.

Periodiseringar
Kategori

Belopp

Karriärtjänster, statsbidrag Skolverket

384

Lärarlönelyft, statsbidrag Skolverket

871

Maxtaxa, statsbidrag Skolverket

2 082

Kvalitetshöjande åtgärder, statsbidrag Skolverket

395

Etableringsersättning Grundskola, Migrationsverket

1 112

Etableringsersättning Förskola, Migrationsverket

680

Grundskola, statsbidrag asyl, Migrationsverket

7 476

Förskoleklass, statsbidrag asyl, Migrationsverket

499

Förskola, statsbidrag asyl, Migrationsverket

802

Upplupna lönekostnader, kommunals avtalsområde

-1 063

Mindre barngrupper, statsbidrag Skolverket

-664

Lågstadiesatsning, statsbidrag Skolverket

-757

Summa påförda medel

11 815

Periodiserade kostnader och intäkter avser utfall som tillhör och bokas upp för perioden
januari till augusti. För perioden är det uppbokade beloppet positivt på 11,8 miljoner kronor.
4.5.5

Investeringar
Budget Utfall Resultat Prognos Resultat Prognos
perioden 2017
helåret
2018

Investeringar i lokaler
Västerhejde skola (periodiserat föregående år)

10 000

17

9 983

300

9 700

9 700

Summa lokaler

10 000

17

9 983

300

9 700

9 700

Övriga byggnads- och anläggningsinv.
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

2 000

826

1 174

2 000

0

0

Summa byggnads- och anläggningsinv.

2 000

826

1 174

2 000

0

0

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Maskiner, inventarier
Pott enl plan

6 000

4 471

1 529

6 000

0

0

Summa maskiner och inventarier

6 000

4 471

1 529

6 000

0

0

IT-undervisning

2 300

463

1 837

2 300

0

0

IT-lärplattor

3 500

2 110

1 390

3 500

0

0

IT-investeringar

IT-administration

700

53

647

700

0

0

IT-fiberutbyggnad (extra anslag)

500

186

314

500

0

0
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7 000

2 812

25 000 8 126

4 188

7 000

0

0

16 874

15 300

9 700

9 700

Kategori ”Investeringar i lokaler” avser här Västerhejde skola. I dagsläget är det svårt att
uppskatta kostnader för år 2017, framtida beräknade kostnader är bland annat byte av paviljonger. Den budget som inte förbrukas i år periodiseras till nästkommande år. De kostnader som framförallt kommer i år är evakueringskostnader kopplat till vissa investeringar
som behövs göras i evakueringslokaler vid Polhemskolan i Visby.
Kategori ”Övriga byggnads och anläggningsinventarier” (förskoleplatser, pott) löper på enligt plan och avser alla verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser. Det gäller exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och innefattar också möjligheten att
ta mot fler förskolebarn.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Kategori ”Maskiner, inventarier” (pott) är i huvudsak möbler, övrig klassrumsutrustning
och material till förbättrad ljudmiljö. Investeringsbudgeten avseende
Kategori ”IT-investeringar” avser fortsatt fiberutbyggnad förskolor i Visby, lärplattor för
barn, elever och lärare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, administrativa system, utbyggnad av trådlösa nät, skrivare, kopiatorer och ett fortsatt arbete med
digitala klassrum.
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Bilaga 1: Sammanställning mål
Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☐

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☒

☒

☒

☒

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☒

☒

☒

☒

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☒

☒

☒

☒

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☒

☒

☐

☒

10. God tillgång till vuxenutbildning

☒

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☐

☐

20. God kvalitet i skolan

☒

☒

☒

☒

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☐

☐

☐

☐

Ekonomi

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar
Elevenkäter grundskola och gymnasieskola
Höstterminen 2016 genomfördes elevenkäter för årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8 i både kommunala och
fristående skolor, samt årskurs 2 i kommunal gymnasieskola. Frågorna var likadana för alla årskurser.
Det sammanlagda resultat av elevenkäten som genomfördes på Gotlands skolor höstterminen 2016 visar
att eleverna i stort är positiva till skolan och undervisningen. Ett tydligt undantag är frågan om huruvida
skolarbetet gör eleverna nyfikna och ger lust att lära mer, där resultatetet ger ett lågt medelvärde för alla
årskurser. Generellt är eleverna i årskurs 3 och 5 betydligt mer positiva till skolans verksamhetän eleverna
i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Undantaget gäller känslan av trygghet på skolan och lärarnas förväntningar till eleverna, där det endast är marginella skillnader i medelvärdet för de olika årskurserna. När
det gäller trygghetsfrågan finns dock relativt stora skillnader mellan skolor och årskurs.
Elevenkäter grundsärskola och gymnasiesärskola
Höstterminen 2016 genomfördes elevenkäter för grundsärskolan og gymnasiesärskolan. Resultatet
visar att eleverna generellt är positiva till skolan och undervisningen. På de flesta frågor svarar över 90 %
av eleverna positivt. Undantaget är frågan som handlar om hur intressant skolarbetet är och om lärarna
berättar om kunskapskraven i de olika ämnena, där andel positiva svar på båda frågorna är 87 %. Högst
andel positiva svar har frågan som gäller att få hjälp i skolarbetet om man inte förstår.
Eleverna har även fått ge totalomdöme om sin skola med hjälp av ett förenklat nöjd elevindex. Nöjdhetsindexet var lägre 2016 än 2015.
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i grundsärskola och gymnaiesärskola, samt både kommunal och fristående förskola och grundskola genomfördes vårterminen 2017. Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i kommunala och fristående fritidshem genomfördes med en fråga per månad i perioden september till april läsåret 2016/17, s.k. ”månadens fråga”.
Resultatet av enkäten i förskolan visar att föräldrar och vårdnadshavare generellt är nöjda med förskolan.
Frågan som gäller att få information om barnets utveckling har ett lägre medelvärde än övriga frågor.
Högsta medelvärdet får frågan om trygghet. Resultatet av enkäten i fritidshemmet visar att föräldrar och
vårdnadshavare generellt är nöjda med verksamheten. Undantaget är frågan som handlar om att få information om barnets utveckling, där medelvärdet är lågt. Högsta betyg får frågorna som rör trygghet, bemötande och samarbete. Resultatet av enkäten i grundsärskola och gymnasiesärskola visar att föräldrar
och vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Alla frågor har mellan 95% och 100 % positiva
svar.
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Deltagarenkät Gotlands folkhögskola
Enkät till folkhögskolans deltagare genomfördes i slutet av vårterminen 2017. Enkätens frågor rör bland
annat deltagarnas upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften med stöd till folkbildningen. Enkäten
har även tre övergripande nöjdhetsfrågor som tillsammans bildar ett nöjdhetsindex. Både resultaten av
frågorna kring statens syften och nöjdhetsindexet har sjunkit jämfört med tidigare år. Det finns även stora
skillnader i resultatet mellan de olika kurserna. Frågorna som har lägst resultat 2017 är frågorna som gäller kunskap om miljöfrågor och kunskaper om hälsa. Även tidigare år har dessa frågorna uppnått lägst resultat. Frågorna med högst resultat är de som gäller kunskaper om jämställdhet och folkhögskolans arbetsformer, vilka också har fått högst resultat tidigare år.

Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Elever grundskola och gymnasieskola

-Eleverna upplever att lärarna förväntar at de ska nå
kunskapskraven
-Eleverna känner sig trygga
(på övergripande nivå)

-Elevernas nyfikenhet
-Elevernas upplevelse av
delaktighet
-Likvärdigheten mellan skolor och mellan årskurs när
det gäller elevernas känsla
av trygghet

-

Eler grund- och gymnasiesärskola

-Eleverna upplever att de får -Trygghet på väg till skolan
hjälp i skolarbetet vid behov -Skolarbetet är intressant
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Föräldrar och vårdnadshavare
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-Eleverna är generellt
mycket positiva till skolan
och undervisningen

-Att läraren berätter om
kunskapskraven

-Trygghet i förskola och fritidshem
-mycket hög nöjdhet i
grund- och gymnasiesärskola

-information om barnets utveckling i förskola och fritidshem
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Deltagarenkät Gotlands folk- -deltagarna är nöjda med
högskola
folkhögskolans arbetsformer
-vissa linjer visar högt nöjdhetsindex

-Deltagarna (särskilt inom
vissa linjer) upplever sig i
låg grad ökat sin miljökunskap och kunskap hälsa och
hälsans påverkningsfaktorer
-På totalnivå sjunker deltagarnas övergripande nöjdhet
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1 Sammanfattning
Nämnden har ett prognostiserat resultat på 12,2 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån januari till augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en
budget i balans på alla enheter. Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka 3,5 miljoner kronor, vilket var förväntat och en åtgärdsplan finns
för att nå en budget i balans under 2018. Den största positiva avvikelsen ligger hos integrationsenheten som har en positiv prognos på åtta miljoner kronor. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antagningsstatistiken till gymnasiet läsåret 2017/18 visar att 91,5 procent av eleverna i årkurs 9 på Gotland valde den kommunala gymnasieskolan. 82 elever valde utbildning på annan ort i första hand. Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och
fick sitt förstahandsval tillgodosett var 90 procent vid gymnasievalet 2017. År 2016 var andelen 87 procent.
Wisbygymnasiet håller en fortsatt hög nivå beträffande kunskapsresultatet. Både i jämförelse med tidigare år och med övriga riket. Andelen elever med högskolebehörighet efter
avslutat yrkesprogram i den kommunala gymnasieskolan är högre år 2017: 51 procent. Året
innan var andelen 32 procent. Rikets siffra för 2016 var 31 procent.
Den långsiktiga trenden under senare år för vuxenutbildningen har fortsatt. Verksamheten
har fler utlandsfödda elever än någonsin och ett ökat inslag av distanskurser. Även Gotlands folkhögskola har på senare år fått breddad verksamhet och förändrad rekryteringsbas,
som kräver nya kompetenser: nyanlända och personer med exempelvis social problematik
och neuropsykiatriska funktionshinder. Integrationsenheten har öppnat en ny central mottagning för nyanlända med annat modersmål än svenska. Detta ska bland annat att säkra att
eleverna får en likvärdig skolstart där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter tillvaratas så att undervisningen anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa sätt.
Antalet anställda inom nämndens ansvarsområde har minskat med tre anställda jämfört
med samma period 2016 och var den 31 augusti 334 stycken. En orsak är de organisationsförändringar som pågår inom Wisbygymnasiet. Sjuktalen har minskat något och ligger på
5,8 procent i slutet av augusti, jämfört med motsvarande period 2016 då sjuktalet var sex
procent. Kompetensförsörjningen bedöms på sikt vara en stor utmaning.
Nämnden ser positivt på och är beredd att vid årsskiftet ta över ansvaret för såväl ungdomsgårdar som hanteringen av stödet till studieförbunden från kultur- och fritidsnämnden.

2
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2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Nya Sävehuset invigdes

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset, som huserar Wisbygymnasiet och Kulturskolan
Gotland. Huset omfattar aula för 500 sittande personer, reception och 40 lektionssalar.
Flera av gymnasiets utbildningar som varit utlokaliserade till evakueringslokaler runt om i
Visby under två år har nu kunnat återvända till Solrosenområdet. Bygget hade en total budget på 274 miljoner kronor. Sävehuset har efter färdigställandet preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnads klassningsnivå Guld. Certifieringen kommer att verifieras inom två år.
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2.2

Sommarskola gavs för gymnasieelever

2.3

Mindre skolk på gymnasiet på Gotland

2.4

Nytt förslag på besparing ska tas fram kring idrottsutbildningar

2.5

Folkhögskolan ska få nytt regelverk

2.6

Kompetensförsörjningsprojekt får miljonstöd – Hållbara Gotland
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Under sommaren 2017 erbjöds lovskola för elever som behöver studera extra för att nå
kunskapsmålen. Denna är frivillig och riktar sig i första hand till elever i årskurs 9 och gymnasieelever med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk och/eller matematik. 12 elever från de nationella programmen deltog i sommarens lovskola som finansierades med statsbidrag.
Gotländska gymnasieeleverna skolkar mindre, enligt statistik från Centrala Studiestödsnämndens för läsåret 2016/17. Statistiken från CSN visar att drygt 5,6 procent av de gotländska gymnasieeleverna fick sitt studiebidrag indraget på grund av för hög frånvaro under
läsåret 2016/2017. Läsåret 2015/2016 var siffran 12 procent. Antalet elever på gymnasiet
som mister sitt studiebidrag från CSN på grund av skolk ligger nationellt sett på en fortsatt
hög nivå. 7,9 procent - samma nivå som läsåret innan. I Stockholms län fick flest gymnasieelever indraget studiebidrag på grund av hög frånvaro: cirka 11,5 procent av det totala antalet gymnasieelever i länet. Jämtlands län hade minst andel elever med indraget studiebidrag
på grund av frånvaro: 3,9 procent.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett förutsättningarna för de frivilliga verksamheterna Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottsutbildning (LIU)1
inför läsåret 2018/2019. Detta mot bakgrund av de besparingar på nio miljoner kronor
som GVN behöver genomföra under åren 2018-2019 samt det underskott på fem miljoner
kronor som Wisbygymnasiet behöver hämta hem under 2017. Tillsammans kostar utbildningarna dryg 1,3 miljoner kronor per år att driva. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
ska i samverkan med Gotlands Idrottsförbund ta fram ett nytt förslag på besparingar som
ska redovisas på nämndens sammanträde i oktober.
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Villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till folkhögskolor ändrades den 1 juli
2017. Därför har frågan om vilka effekterna det nya statsbidraget får för Gotlands folkhögskola utretts. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att utarbeta ett förslag
på nya stadgar för Gotlands folkhögskola, anpassade efter de nya kraven och anvisningarna
från Folkbildningsrådet.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i statligt
stöd till insatser på kompetensförsörjnings området inom ramen för Hållbara Gotland. Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser på Gotland som på längre sikt ska stärka näringsliv och industri på ön. Uppdraget pågår mellan
2016 och 2019 och totalt handlar det om 100 miljoner som fördelas inom olika insatsområden. Projektet har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland. Projektet omfattar fyra
delprojekt: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt.

1

http://www.gotland.se/idrottsgymnasie
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Central mottagningsfunktion för nyanlända har bildats

2.8

Ny integrationsstrategi är på gång

2.9

Nyanländas lärande
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I slutet av augusti startade en central mottagningsfunktion för nyanlända inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten
och kvaliteten på mottagandet. Alla skolor ska få samma hjälp och stöd i arbetet med att
kartlägga barns och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra
skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv. Central
mottagning är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom projektet kring nyanländas lärande, tillsammans med Skolverket. Där
sker olika insatser för att stärka och stödja Region Gotland som huvudman i mottagandet
och undervisningen av nyanlända elever.
Gotland ska få en ny integrationsstrategi för åren 2017-2020 2. Strategin anger övergripande
mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet som helhet. Regionfullmäktige behandlar denna i oktober. Vid remisstillfället under våren var GVN:s samlade bedömning att den föreslagna integrationsstrategin kan ligga till grund för fortsatt integrationsarbete, men nämnden ville att vissa begrepp utvecklas och förtydligas. Nämnden saknade skrivningar om hur viktig dialogen är mellan myndigheter, verksamheter, politiker och
nyanlända eller personer med erfarenhet av att vara på flykt eller att komma ny till Sverige.
GVN uttryckte även önskemålet att implementeringen av integrationsstrategin behöver påbörjas omedelbart, liksom arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån strategin.
Flera riktade insatser sker inom projektet kring nyanländas lärande – samarbete med Skolverket som ska göra att nyanlända elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för
att säkra kunskapsresultaten. En insats som genomfördes i augusti var en fortbildning för
samtliga lärare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning vid Region Gotland
(totalt cirka 900 medarbetare) i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta arbetssätt
lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att fler nyanlända elever ska nå skolframgång. Seminariedagen genomfördes inom ramen för samarbetet med Skolverket kring nyanländas
lärande.
2.10 Studiehandledare utbildas för att stötta nyanlända elever

Fungerande studiehandledning på det egna modersmålet är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nyanlända ska nå kunskapsmålen i skolan. Därför har Region Gotland satsat
på att utbilda studiehandledare på olika modersmål. Utbildningen avslutas i november och
cirka tjugo personer deltar. Utbildningen har tagit fram genom ett samarbete mellan Region
Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland.
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2.11 Extratjänster har varit prioriterat

Arbetsmarknadsenheten, som hanterar olika arbetsmarknadsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen, har under perioden tydligt prioriterat arbetet med extratjänster. Extratjänster är en anställningsform som riktar sig till personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar samt för personer nyanlända till Sverige. Extratjänster är möjliga inom omsorg, barnomsorg, skola, sjukvård, omsorg om funktionshindrade liksom i övriga regionala verksamheter där det finns lämpliga arbetsuppgifter. och Målet för året är att
anställa 70 extratjänster med placering/arbetsplats i Region Gotlands förvaltningar. Idag är
60 anställningar klara och målet kommer att nås under hösten 2017.
2

Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland
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Förväntad utveckling

3.1
3.1.1

Wisbygymnasiet
Verksamhet

Hösten 2017 genomförs screening av samtliga elever i år 1. Syftet är att fånga upp elevernas
behov utifrån eventuell dyslexi, språkstörning, dyskalkyli och kognitiva svagheter. Arbetet
utförs utav specialpedagogerna. Överlämningen av elever från grundskolan är ett utvecklingsområde.
Likvärdigheten kring lärares bedömning ska utvecklas. De flesta lärare nu är tjänsteförlagda
på både ett högskoleförberedande som yrkesförberedande program. Läslyftet genomförs en omfattande kompetensutvecklingsinsats för all pedagogisk personal samt bibliotekarier
beträffande kollegialt lärande i språk, läs- och skrivdidaktik.
Samtlig pedagogisk personal handleds i språkutvecklande arbetssätt under höstterminen
2017. Insatsen samordnas med Läslyftet. Skolledningen arbetar under hösten fram en övergripande integrationsplan för hela Wisbygymnasiet.
Rekrytering av ny personal har hög prioritet och skolan arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Det är dock svårt att rekrytera vissa lärarkategorier. Gymnasiet ser även stora
kommande behov att rekrytera behörig personal till utbildningarna.
Tillgång och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft gör att skolan riskerar stå utan behörig
personal och där lön och i viss mån även anställningstrygghet är faktorer som behövs tas i
beaktande inför möjligheten att kunna rekrytera framöver.
Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag som innebär att yrkesprogrammen utökas
från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Detta är nu ute
på remiss och om förslaget blir verklighet innebär det vissa verksamhetsanpassningar. Den
föreslagna ökningen skulle innebära att eleverna har möjlighet att läsa kurser som ger
grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort
yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.
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3.1.2

Ekonomi

Prognosen för år 2017 är ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Förvaltningen har tillsammans med rektor tagit fram en långsiktig plan för att nå en ekonomisk balans fr.o.m. år
2018. Från och med höstterminen har antalet tjänster minskats med 14,9 vilket innebär att
organisationen är anpassad till de ekonomiska förutsättningarna. Elevprognoserna på både
kort och lång sikt pekar nu på ett ökat elevantal. Utifrån detta och tillsammans med de
samordningsmöjligheter som sammanslagningen till en enhet medför så borde det vara
möjligt att kunna genomföra de effektiviseringar som krävs parallellt med ett fortsatt starkt
fokus på de pedagogiska och kvalitativa frågorna så att den positiva trenden gällande elevresultaten kan bibehållas.
3.2

Kompetenscentrum Gotland – kommunala vuxenutbildningen
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Verksamhet

Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket
och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. Därför ska 10 000
nya platser i yrkesvux skapas i hela landet. Tio miljoner ska läggas även på ett regionalt yrkesvux på Gotland. Dessutom ska 40 miljoner kronor under fem år gå till Campus Gotland
för forskning och utbildning i samverkan med näringsliv och myndigheter. Regeringen föreslår även en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler
och stöd för lärande nära hemorten. Regeringen gör i budgeten dessutom en satsning på
enklare vägar till jobb inom gröna näringar.
Det har skett en dramatisk ökning av elever till sfi på Gotland. Vid skolstart hösten 2017
var det drygt 200 elever inskrivna. Då det i dagsläget skrivs in uppemot 30-40 studerande i
månaden innebär detta att belastningen på verksamheten ökar inte bara vad det gäller pedagogisk resurs i klassrummet utan det innebär även stor påfrestning på administrativa arbetsuppgifterna, lokaler samt pedagogiskt stöd.
Ett utvecklingsprojekt pågår via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) vars syfte i
korthet kan beskrivas att det ska sprida och höja kompetens och medvetenhet hos lärare
gällande bland annat neuropsykiatriska funktionshinder.
Den digitala kompetensen hos lärare och deltagare behöver utvecklas. I våras påbörjades
därför en fortbildning och en IKT-pedagog har tillsatts från och med augusti. En iPad 1t1lösning för grundläggande vuxenutbildning och sfi är på väg att sjösättas.
En förstelärartjänst är tillsatt med inriktning att göra sfi-undervisningen mer flexibel.
Statsbidrag från Skolverket har möjliggjort en rad insatser såsom kvällsundervisning, kartläggning samt fortbildningsinsatser.
Utveckling av arbetssätt för närdistans för de gymnasiala kurserna är ett prioriterat utvecklingsuppdrag för arbetslagsledare tillsammans med gymnasielärarna. Några kurser ges på
prov, ex. fysik och engelska.
3.2.2

Ekonomi

En förändrad statlig finansiering av yrkesvux i kombination med minskad kommunal budget för detta ändamål, påverkar verksamheten. Det finns en överhängande risk att verksamheten inte kommer att kunna nyttja de statsbidrag som Region Gotland blivit beviljad för
yrkesvux. Detta med anledning av att finansieringen bygger på 1:1- det vill säga att det statliga bidraget ska matchas med lika stor del egna medel. Detta bör tas hänsyn till i det kommande budgetarbete.
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3.3
3.3.1

Kompetenscentrum – integrationsenheten
Verksamhet

Verksamhet har utvidgats med nya uppdrag och fler medarbetare. I och med uppstart av
central mottagning så är arbetet mycket målinriktad mot att öka både kvalitet och resurs vid
inskrivning av personer med annat modersmål än svenska till samtliga gotländska skolformer. Fokus i samtliga samarbeten såväl interna som externa är att arbetet med att göra etableringstiden mer effektiv så att den leder till såväl självständighet som egenförsörjning för
berörda. Ett stöd för arbetet förväntas komma genom överenskommelse med Arbetsförmedlingen enlig DUA- Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
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Verksamheten arbetar intensivt för att följa sitt uppdrag att bidra till att Region Gotland
fyller sitt åtagande att ta emot den anvisade årsfördelningen av nyanlända gotlänningar och
att integrationsenheten är en ovärderlig del för att uppnå inkludering i samhället. Länstalet
år 2018 är satt till 125 personer – det är det antal som kommer att anvisas till Gotland.
3.3.2

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet påverkas av inströmmen av nya gotlänningar till ön. Utvecklingen har motsvarat det som verksamheten har förväntat sig.
Påtryckningar har gjorts från bland annat socialförvaltningen om en önskan att se över fördelningen av kommunersättningen för nyanlända. I dagsläget går 90 procent till UAF och
tio procent till kultur- och fritidsförvaltningen. Inför budget 2018 kan den fördelningen behöva ses över.
3.4

Kompetenscentrum - arbetsmarknadsenheten

3.4.1

Verksamhet

Arbetsmarknadsenheten består av tre delar: Steget, Den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen och Ungdomskraft.
Steget

Steget arbetar med praktiksamordning för grundskolorna (PRAO) på Gotland, Språkpraktik och arbetslivsorientering (SPRAO), ESF-projekten ”Integration på arbetsplatsen” (IpA)
och ”Ungkomp” samt olika former av arbetsmarknadsinsatser. Arbetet löper på enligt plan
men några saker förtjänar att särskilt lyftas fram. Praktiksamordningen för grundskolan har
under perioden funnit en tydlig utvecklingsväg i kompetensprojektet inom ramen för
”Hållbara Gotland”. Satsningar förbereds t ex för att lyfta fram teknikyrken och arbeten
inom offentlig förvaltning. SPRAO har erbjudit folkhögskolan sina tjänster i syfte att
uppnå större likvärdighet för elever som studerar sfi.
Projektet IpA har stabiliserats under perioden. Ett mycket glädjande resultat är att av 17
deltagare som genomfört sina praktikperioder inom omsorgen så har 14 fått sommarjobb
och flera har erbjudits förlängning.
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Projektet ”Ungkomp” (samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen) skulle ha avslutats
men har fått förlängning. Implementeringsarbetet har börjat på ett konstruktivt sätt i ett
samarbete mellan Arbetsförmedlingen, UAF och socialförvaltningen. Steget hanterar också
arbetsmarknadsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen och har under perioden tydligt prioriterat arbete med extratjänster. Målet är att anställa 70 extratjänster med placering/arbetsplats i Region Gotlands förvaltningar. Idag är 60 anställningar klara och målet
kommer att nås under hösten 2017.
Den sam lade studie- och yrkesvägledarorganisationen

Det råder brist på studie- och yrkesvägledare. För att stärka studie- och yrkesvägledningen
har en lokal kompetenssatsning genomförts under våren för nio pedagoger varav sex nu
tjänstgör som vägledare. Därutöver bemannas vakanta tjänster med studenter från vägledarutbildningarna. Under perioden har det planerats för en stor utvecklingssatsning av studie- och vägledningsarbetet i vid bemärkelse. Satsningen ryms i kompetensprojektet inom
ramen för Hållbara Gotland.
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Ungdom skraft (kom m unala aktivitetsansvaret)

Ungdomskraft har under perioden utvecklat den handlingsplan som ska finnas för verksamheten. Under sommaren har verksamheten fokuserat på att söka upp de 76 ungdomar
som slutat gymnasiet med sk studiebevis. Målet med detta är att snabbt fånga upp ungdomarna och motivera att ta upp studierna igen. Särskilt de som bara saknar någon eller några
kurser. Under perioden har Ungdomskraft ytterligare stärkt samarbetet med Ungkomp och
än närmare samarbete kan komma att skapas under år 2018.
3.4.2

Ekonomi

Verksamheten befinner sig inom ramen för budgeterade medel. Den del av verksamheten
som hanterar arbetsmarknadsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen har under perioden tydligt prioriterat arbete med extratjänster. Det betyder att formerna för ersättning
från Arbetsförmedlingen har förändrats och att ytterligare lite tid behöver gå för att möjliggöra en mer exakt beräkning av hur ekonomin påverkas. Bedömningen är dock att verksamheten kan hållas inom budget.
Budgeten för de offentligt skyddade anställningarna (OSA) räcker inte för att anställa det
antal som det finns beslut på. Detta måste uppmärksammas i nästa budgetprocess.
3.5

Gotlands folkhögskola

3.5.1

Verksamhet

Arbetet med att öka söktryck till folkhögskolans utbildningar pågår. En marknadsföringsgrupp har bildats och skolledningen arbetar kontinuerligt med frågan. Framtagandet av nya
tydliga individuella studieplaner har gjorts, där deltagarna själva kan följa sin utveckling
med en ökad medvetenhet och delaktighet.
En plan för kompetensutveckling är framtagen och behovet av kompetensförsörjning är
identifierad. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) och hantering av trauman. Det finns också ett stort behov
av handledning i grupper med många individer med olika sorters diagnoser, som medarbetare efterfrågar. Folkhögskolan har under det senaste året rekryterat fler socialpedagoger för
att möta de behov av stöd som många av de som söker till folkhögskolan har.
3.5.2

Ekonomi

Det ökade uppdraget kring etableringskurser påverkar ekonomin positivt. Beläggningsgraden på boenden på folkhögskolan är en tung och betydande faktor för ekonomin. Nygårds
studentboende har under sommarmånaderna haft en mycket låg beläggningsgrad på grund
av byggnaden undermåliga status. Det är fortsatt ett problem som påverkar resultatet framöver.
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3.6

Försörjning (lokaler, IT/digitalisering, säkerhet)

3.6.1
3.6.1.1

Lokaler
Hyreskostnader

Hyreskostnaderna beräknas bli enligt budget. Gymnasiet har lämnat evakueringslokalerna
och tillsammans med kulturskolan flyttat in i det nya Sävehuset. På längre sikt kommer
kostnaderna att minska då vi startat projekt Campus Wisbygymnasiet med syfte att samla all
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gymnasieutbildning på Solrosenområdet. Detta innebär att vi på sikt skulle kunna lämna
våra lokaler i norra Visby och använda de befintliga ytorna mer effektivt.
3.6.1.2

Strategisk lokalplanering

I strategisk plan och budget presenterades behov och förslag avseende skolor och förskolor
i Visby de närmaste åren. Syfte att bygga bärkraftiga enheter med högt utnyttjande och flexibel användning. GVN:s lokaler på Hackspettentomten har övergått till BUN som planerar
Polhemskolan i dessa lokaler. Även Barn och elevhälsan och särskolan flyttar in i lokalerna.
Kompetenscentrum Gotland aviserar ett större lokalbehov då verksamheten expanderar
kraftigt.
3.6.1.3

Projektering

Projektkontoret har brist på resurser varför förmågan att ta fram förstudier, kalkyler och
ritningsunderlag är ett hinder för att snabbt ge ett korrekt beslutsunderlag.
3.6.1.4

Folkhögskolan i Hemse

För folkhögskolan i Hemse projekteras en modernisering och total ombyggnad av elevhemmet Nygårds. Kalkyl och slutligt utförande är ännu inte fastställt då fastighetens skick
visade sig vara sådant att renoveringsbehovet är större än vad som tidigare var bedömt.
3.6.1.5

Wisbygymnasiet

Projekt Campus Wisbygymnasiet med syftet att uppnå GVN:s ambitioner på en samlad
gymnasieskola i södra Visby samt att utreda konsekvenserna ekonomiskt och pedagogiskt
av en flytt till Solrosen. Projektet är planerat i fem steg:
1: Projekt Återflytten, från tillfälliga evakueringslokaler till det nyrenoverade Sävehuset,
mars 2017
2: Projekt Campus Wisbygymnasiet, delprojekt el-och energiprogrammet och inriktningen
dator och kommunikationsteknik flyttar till E-huset, klart 2017-08
3: Projekt Campus Wisbygymnasiet, delprojekten VVS- och fastighetsprogrammet, sjöfartsutbildningen, preliminärt klart 2018-08
4: Projekt Campus Wisbygymnasiet, delprojekt el- och energiprogrammet, och inriktningen
elteknik, preliminärt klart 2019-08
5: Projekt Campus Wisbygymnasiet, delprojekt bygg- och anläggningsprogrammet, preliminärt klart 2020-08. Detta steg bedöms dock kräva ändringar i detaljplaner.
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3.6.1.6

Lärplatta och dator

Alla elever i gymnasiets år1-3 har egen dator. Elever på språkintroduktionsprogrammet och
studerande inom SFI har en personlig Ipad som manageras via förvaltningens manageringssystem. Övriga vuxenelever uppmanas använda sin privata dator och får under studietiden
Office 365 installerat. Inför läsåret 2017–2018 har UAF tecknat ett nytt hyreskontrakt på
MacBook Air för årskurs 1. Detta efter en diskussion och utvärdering hos skolledningen
som tycker att detta koncept är välfungerande och stabilt. Årskurs 2 och 3 fortsätter att använda sina MacBook Air-datorer som nu går in på fjärde året.
Vi har även infört öppet nät på Gotlands folkhögskola och Kompetenscentrum Gotland
för att underlätta för alla elever som läser kortare tid.
3.6.1.7

Projekt DigiGot, digitala läromedel

UAF har idag en modern plattform för skolutveckling. Vi har även ett avtal med skolfederationen. Idag bör vi behandla alla läromedelsslag likvärdigt oavsett om det handlar om
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böcker, appar, program, egenutvecklade etc. Elev och lärare skall med lätthet hitta rätt läromedel.
3.6.1.8

Projekt AdmIT-skola, skoladministrativa system

Förstudie om nytt administrativt system som skall stödja för att skapa bästa förutsättningar
för inlärning och enkel administration. Idag har vi dubbla organisationer och licenskostnader för att förvalta och utveckla. Dessa system är navet till våra andra system (lärplattform,
schema- och frånvarosystem med flera) och även till regionens system för ekonomi, HR,
kvalitetsuppföljning, IT-behörigheter m.m.
3.6.2

Skolmåltider

Kostnaderna beräknas bli enligt budget. Enligt undersökningar som gjorts så är eleverna
nöjda med kvaliteten på maten.
3.6.3

Säkerhet

Arbetet med att utfärda ID-kort till personalen pågår och är genomfört på gymnasiet,
Kompetenscentrum Gotland och fortsätter nu med våra grund och förskolor. Alla skolor
ska vara låsbara av skolans personal, alla klassrum från årskurs 7 till vuxenutbildning ska
kunna låsas inifrån. Översyn av larm, rutiner och bättre skalskydd av skolor sker i samband
med periodiskt underhåll.

4
4.1

Måluppfyllelse
Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

För utbildnings-och arbetslivsförvaltningen (UAF) finns det för flertalet av verksamhetsområdena, förutom regionstyrkortet, även statliga styrdokument att förhålla sig till. Kravet i
till exempel skollagen på ett systematiskt kvalitetsarbete är en tydlig reglering av att analys
av resultat ska föregå och ge vägledning till vilka utvecklingsområden som man ska fokusera på. UAF har haft höga ambitioner på att sammanföra koncernstyrkortets mål och
nämndernas mål med den statliga styrningen, så att det hänger ihop och blir meningsskapande i hela organisationen.
För att behandla de flertal mål som är kopplat till samhälls- respektive verksamhetsperspektivet i styrkortet så har UAF valt att göra en prioritering genom att markera målen som direkt tillämpliga, indirekt tillämpliga samt ej tillämpliga. I vår verksamhetsplan för 2017 har
vi koncentrerat våra utvecklingsområden till de direkt tillämpliga målen.
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Det kan dock inte nog poängteras att i gymnasieskolan samt vuxenutbildningen ingår i läroplanernas grunduppdrag på olika sätt även många av koncernstyrkortets mål. Detta gäller
också för uppdraget för folkhögskolan. När verksamheterna arbetar enligt den statliga styrningen kommer även de för UAF:s del relevanta delarna i koncernstyrkortets mål att nås.
I en sammanfattande analys behöver därför alla dessa nivåer inkluderas för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelse.
I UAF:s verksamhetsplan för 2017 finns inte egna definierade mål för ekonomin, i stället
finns uttalat att UAF bidrar till att Region Gotland når sina mål genom att förvaltningens
kostnadsutveckling ska vara lägre än jämförbara kommuner, att respektive nämnd ska ha en
buffert vid årets början och alla enheter, avdelningar samt förvaltningen som helhet levererar ett positivt resultat. Svårigheter att följa resultaten beskrivs av samtliga chefer sedan
ekonomstödet har minskat under året.
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Tillsammans med den riktade satsning som gjorts för att utveckla ”vi”-känslan inom förvaltningen samt de grupp- och ledarskapsutvecklingsprogram som vi genomfört under året
kan vi konstatera att kunskap och engagemang har ökat bland ledare och medarbetare.
4.2

Samhälle

Nämndens direkt tillämpliga mål i koncernstyrkortet 2017 för samhällsperspektivet är:
•
•
•
•
•

Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning

Ett flertal centralt sammanhållna insatser är planerade och påbörjade utifrån de utvecklingsområden som definierats i verksamhetsplanen och som redovisas i tabellform nedan. Då
både utvecklingsområden och insatserna siktar längre än 2017 så är det för tidigt att se konkreta resultat. Ett exempel är etablerandet av en central mottagning av nyanlända som startats upp inom ramen för projektet Nyanländas lärande och som berör många av våra verksamheter från förskola till folkhögskola.
4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

UAF:s prioriterade utvecklingsområden är till antalet fem, ett flertal av koncernstyrkortets
mål i samhällsperspektivet hör ihop med ett eller flera av utvecklingsområdena.
•
•
•
•
•

Likvärdig och tillgänglig utbildning
Arbetsmiljö
Allas ansvar för skolans uppdrag
Kompetensförsörjning
Integration

Utvecklingsområdet Likvärdig och tillgänglig utbildning siktar bland annat på styrkortsmålen;
Ett jämställt och jämlikt Gotland samt; Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan. Till Allas ansvar för
skolan uppdrag hör också Ett jämställt och jämlikt Gotland och Alla elever fullföljer gymnasieskolan,
men även Alla barn har goda uppväxtvillkor och Hög andel gotlänningar i arbete eller studier. Ett
flertal olika utvecklingsinsatser pågår eller är planerade och som syftar mot dessa mål, se listan nedan.
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4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Här nedan följer exempel på aktiviteter som är av mer övergripande art, dvs berör flera av
verksamheterna inom förvaltningen och som oftast hålls samman centralt. Varje avdelning
har egna arbetsplaner kopplade till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen med aktiviteter som inte redovisas här. Kommenteras bör i detta sammanhang att UAF:s utvecklingsområden är mer långsiktiga än att bara gälla för 2017, aktiviteter är därför i de flesta fall påbörjade men ej avslutade.
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Likvärdig och tillgänglig utbildning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med Specialpedagogiska myndigheten, berör förskola och grundskola,
pågår minst fem år. Gymnasiet så småningom.

☐

☒

☐

Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och
kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för pedagoger.

☐

☒

☐

Skolans digitalisering, berör alla verksamheter och innehåller flera olika projekt.

☐

☒

☐

Projekt inom Hållbara Gotland ”Höjd utbildningsnivå och förstärkt kompetensförsörjning för Gotlands framtid”

☒

Arbetsmiljö
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med SKL, PRIO arbetssätt i skolan, gäller grundskola och gymnasium

☐

☒

☐

Förstelärare; kollegialt lärande

☐

☒

☐

Se även 4.4 Medarbetare

☐

☐

☐

Allas ansvar för skolan uppdrag
Aktivitet

Status
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Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med Specialpedagogiska myndigheten, berör förskola och grundskola,
pågår minst fem år. Gymnasiet så småningom.

☐

☒

☐

Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och
kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för pedagoger.

☐

☒

☐

Hela processen med en verksamhetsplan för UAF

☐

☒

☐

Genomlysning av stödfunktioner inom förvaltningen för att frigöra det pedagogiska ledarskapet

☒

Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete, t ex kvalitetsdialoger

☒

Ledarskapsutveckling, alla. Se även 4.4 Medarbetare

☒

Kompetensförsörjning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Projekt inom Hållbara Gotland och kompetensförsörjningen

☐

Påbörjad
☒

Genomförd
☐
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Samarbete med Uppsala Universitet i flertalet olika frågor

☐

☒

☐

Kompetensutvecklingsplan

☐

☐

☒

Samrekrytering i flera skolformer

☐

☒

☐

Se även 4.4 Medarbetare

Integration
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Projekt med Skolverket kring nyanländas lärarande, som pågår till juni 2018
och berör alla verksamheter. Projektet på Gotland har fem utvalda utvecklingsområden: det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna, mottagandet och
kartläggningen av nyanländas utbildningsbakgrund och förmågor, studiehandledningen för nyanlända elever på modersmålet, digitala verktyg samt kompetensutvecklingen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för pedagoger.

☐

☒

☐

Etablering av central mottagning av nyanlända med annat modersmål än
svenska.

☐

☒

☐

IPA, Integration på arbetsplatsen

☐

☒

☐

DUA, delegationen för unga och nyanlända i arbete

☐

☒

☐

4.3

Kvalitet

För målområdet kvalitet i verksamhetsplanen har UAF två direkt tillämpliga mål; God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i skolan. Nämndmålen som är beslutade i UAF:s
verksamhetsplan för år 2017 är satta utifrån styrkortets övergripande mål och från nämndens uppdrag att styra verksamheten: Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet samt Lyckad integration. Alla tre målen syftar till kvalitetshöjning för UAF:s verksamheter och därmed god kvalitet i skolan. UAF följer upp resultat av dessa mål två gånger per
år i det systematiska kvalitetsarbetet och som presenteras i Analysrapport 1 och 2.
4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Verksamhetsplanens fem prioriterade utvecklingsområden som beskrivs i föregående avsnitt är desamma här. Kvalitet hör ihop med ett eller flera av utvecklingsområdena.
• Likvärdig och tillgänglig utbildning
• Arbetsmiljö
• Allas ansvar för skolans uppdrag
• Kompetensförsörjning
• Integration
Insatser kopplade till utvecklingsområden finns redan beskrivna i under 4.2, det är identiska
utvecklingsområden och insatser. Inga prioriterade aktiviteter direkt kopplade till god tillgänglighet i Region Gotland finns i verksamhetsplanen för 2017. Utöver detta pågår även
ett antal insatser på avdelningschefsnivå som är kopplade till prioriterade utvecklingsområden och finansierade genom riktade statsbidrag
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4.3.2

Prioriterade aktiviteter

4.3.3

Servicemätningen – en del av Kommunens Kvalitet i Korthet

Insatser kopplade till utvecklingsområden finns redan beskrivna i avsnitt 4.2 - det är identiska utvecklingsområden och insatser.
Den senaste servicemätningen för delar av regionens verksamheter som har mycket medborgarkontakter omfattar åtta mätområden - som inkluderar tillgänglighet, bemötande och
service via telefon och e-post 3. Sex olika frågor ställdes om gymnasium och vuxenutbildning. Då verksamhetsområdena redovisas tillsammans går det inte att utläsa hur de olika
verksamheterna uppfyller servicemätningens mål. Generellt visar resultatet för servicemätningen 2016 på ett lägre resultat än 2015. Lägst resultat (50 procent) hade mätområdet
”Svar på frågan” - som visar på om man vid genomförda sökningar erhållit svar på de frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte
kunde svara eller bara delvis. Nedan redovisas resultat av god och medelgod kvalitet.
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgänglighet 58%

Ingen åtgärd. Telefonsvarare
finns kopplade till anknytningar.

Svar på ställd fråga 50%

Bättre/tydligare kontaktinformation på webb och i trycksaker
för att styras till ”rätt” handläggare.

Bemötande 100%
Svarstider på e-post 100%

4.3.4

Årets antagning till gymnasiet läsåret 2017/18 – tillgängligheten till gymnasieutbildning

Antalet utbildningsplatser i den kommunala gymnasieskolan stämmer väl överens med hur
eleverna ansökte vid årets gymnasieval. Totalt ansökte 556 elever (inklusive obehöriga). 82
elever valde utbildning på annan ort i första hand. Andelen elever som valdeden kommunala gymnasieskolan i förhållande till den fristående ökade något i år. 91,5 procent av
förstahandsvalen på Gotland var till den kommunala gymnasieskolan. År 2016 var andelen
89 procent och år 2015 var andelen 91 procent.

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och får sitt förstahandsval
tillgodosett var vid gymnasievalet 2017 var 90 procent. År 2016 var andelen 87 procent och
år 2015 92 procent. Flest obehöriga sökande hade bygg- och anläggningsprogrammet: tio
elever. Fyllnadsgraden totalt sett år 2017 var 97,5 procent, att jämföras mot år 2016 där andelen var 95 procent och år 2015 96 procent. Lägst fyllnadsgrad fanns vid årets antagning
på barn- och fritidsprogrammet: 67 procent 4. Av behöriga förstahandsväljare är andelen
som valt högskoleförberedande program på Wisbygymnasiet 56 procent. År 2016 var siffran 53 procent. Rikets preliminära siffra för 2017 är 63 procent.
En positiv trend har bygg- och anläggningsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt naturbruksprogrammet. Ansökningstrycket har ökat till dessa program. Vilket innebär att konkurrensen beträffande urvalet till programmen har varit positivt. Högre
jämförelsetal innebär ofta elever med bättre studieförutsättningar att klara programmet.
3
4

Mätområdet telefoni omfattar sex telefonsamtal per verksamhetsområde. Ett missat samtal ger en procentavvikelse på 17 procent.
16 antagna till 24 platser
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Särskilt glädjande är andelen elever (i procent) med betyget godkänd eller högre i Svenska 1
(96,2), Matematik 1(95) samt Engelska 5 (100).
4.3.5

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis

4.3.6

Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram

Wisbygymnasiet håller en fortsatt hög nivå beträffande kunskapsresultatet. Både i jämförelse med tidigare år och med övriga riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever
med examensbevis för 2017 är 14,8 - bättre än föregående år då genomsnittliga betygspoängen var 14,7. Statistik för riket finns ännu inte att tillgå för år 2017. År 2016 var rikets
siffra 14,5.
Efter avslutad utbildning och godkända betyg i kurser på ett yrkesprogram får eleven en yrkesexamen 5. Elev som tagit yrkesexamen kan välja att studera vidare inom yrkeshögskolan en eftergymnasial utbildning. Elever på yrkesprogram har rätt att läsa de kurser som saknas
för att få behörighet till högskola 6.
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram av elever med examensbevis har ökat från 32 procent år 2016, till 51 procent år 2017 - något som bland annat beror på goda möjligheter för eleverna att välja behörighetsgivande kurser inom individuella valet.
Anpassning av undervisning har gjorts, där exempelvis specialpedagoger är resurser i klassrummet. Avgångseleverna från 2017 hade dessutom ett bättre jämförelsetal då de började
gymnasiet än de elever som slutade 2016. Något som kan ha påverkat resultatet.
4.3.7

Andelen elever med examensbevis efter avslutat gymnasieutbildning

4.3.8

Resultatet från folkhögskolans deltagarenkät

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Andelen elever med examensbevis efter avslutad utbildning ligger på samma nivåer som tidigare år med marginell förändring. Fortfarande skiljer sig skolans resultat (81 procent) mot
riket (90 procent). Några program skiljer sig särskilt från mängden: el- och energiprogrammet, fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Dessa program visar under 2017 negativa resultat i förhållande till 2016. Detta kan delvis förklaras av
program med få elever ger en större påverkan åt både negativ som positiv riktning. Både
fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet tar emot så kallade PRIV-elever 7 dvs de som inte klarat gymnasiebehörigheten och riskerar att inte hinna
med hela utbildningen under sin studietid.

Gotlands folkhögskola mäter sina deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens
syften med utbildningen. Resultaten från vårens deltagarenkät är delvis analyserade och visar på ett betydande tapp i förhållande till de två tidigare åren. Nöjd studerandeindex år
2017 uppgick till 66 vilket kan jämföras med en nöjd studerandeindex som år 2016 var 73
och år 2015 var 71. Resultaten kommer följas upp med ett särskilt fokus på de linjer som
har de lägsta värdena i mätningen. Det är särskilt två linjer som utmärker sig i mätningen
med särskilt svaga resultat, avseende hur deltagaren bedömer sin ökade kunskap om miljö
5

För yrkesexamen krävs godkända betyg – minst betyget E – i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik
1.

6

För de flesta yrkesprogram är de behörighetsgivande kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 sammanlagt 300 poäng. Men alla elever tar inte chansen att läsa behörighetsgivande kurser utan går istället andra kurser där de exempelvis fördjupar sig i något ämne.
7

PRIV - programinriktat individuellt val är ett introduktionsprogram för obehöriga som ska leda till antagning på ett yrkesprogram. Elev
måste ha viss behörighet för att kunna antas till PRIV.
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men också kunskapen om hälsan och vad som påverkar den. Under de senaste åren har
Gotlands folkhögskola på samma sätt som folkhögskolor runt om i landet tagit emot större
grupper med social problematik och dysfunktionalitet av olika slag. En del av förklaringen
till de lägre resultaten kan möjligen stå att finna i detta faktum.
4.4
4.4.1

Medarbetare
Prioriterade utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

Rekryteringsläget gällande behovet av lärare inför höstterminen 2017 ser ut att vara tillfredsställande. Ett antal vakanser har inom gymnasieskolan täckts med obehörig personal,
vilket inte är önskvärt då detta är kortsiktiga lösningar och skapar en brist på kontinuitet
som kan få negativa konsekvenser för elevernas resultat. De ökade förväntningarna på
högre lönenivåer, där den statliga satsningen lärarlönelyftet har varit en bidragande orsak,
har påverkat rekryteringsmöjligheterna. Med vetskapen om att lärosätena under kommande
år inte kommer att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom samtliga ämneskompetenser
för att täcka behovet, kommer sannolikt utmaningarna att öka. På sikt innebär det att Region Gotland måste ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda personal för att undvika en
långsiktig förstärkt lärarbrist.
För att få en så korrekt bild som möjligt av hur stor del av undervisningen som bedrivs av
behöriga lärare med lärarlegitimation har UAF inköpt ett verktyg för kompetensinventering
kallat KOLL, som ska ge denna bild över gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Detta verktyg beräknas kunna användas fr o m höstterminen 2017 och kommer
att bli en vägledning för arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Det kan noteras att två lärare för närvarande deltar i den statliga satsningen Lärarlyftet, för
att vidga sin formella kompetens inom ämnesområden där det finns en brist. Kompetenscentrum har med anledning av svårigheten att rekrytera studie- och yrkesvägledare gjort
egna insatser i form av kompetensförstärkning av redan anställda lärare. (Se avsnitt 3.4.1.)
64 lärare inom gymnasieskolan har fått ta del av satsningen Lärarlönelyftet fr o m läsåret
2016/17. Ökningen innebär en höjning motsvarande 2 500 kronor per månad (heltid). 18
lärare har under läsåret tidsbegränsade uppdrag som förstelärare inom gymnasieskolan och
den kommunala vuxenutbildningen, med höjda löner motsvarande 5000 kronor per månad
(heltid) och med verksamhetens måluppfyllelse som grund för uppdragen. Satsningen på
Lärarlönelyftet har orsakat en obalans i lönebilden mellan skolformerna inom GVN:s ansvarområde, då varken den kommunala vuxenutbildningen eller folkhögskolans lärare innefattas av förordningen. Folkhögskolan omfattas inte heller av karriärstegsreformen.
En samordnad insats under ”paraplyet” Region Gotland har gjorts på Instagram, där några
av UAF:s medarbetare deltagit för att beskriva sin arbetsdag i ord och bilder. Syftet är bl.a
att väcka intresset för yrket och arbetsgivaren bland potentiella nya medarbetare.
Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Arbetsmiljö

Under året har Kompetenscentrum Gotland anställt nya yrkeskategorier; en lärarassistent,
en elevvärd, en integrationsresurs och en språkstödjare inom ramen för satsningen på s k
extratjänster i syfte att, förutom att ett antal personer får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, underlätta för ordinarie personal att arbeta mer koncentrerat med kärnuppdragen. Satsningen på nya yrkesgrupper bör kunna få konsekvenser för den upplevda arbetsmiljön och för förutsättningarna för medarbetare att behålla en god hälsa. Sedan tidigare har folkhögskolan ett antal pedagogiska assistenter anställda som stöd för deltagarna i
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undervisningen, vilket torde bidra till en god hälsofrämjande arbetsmiljö för både deltagare
och lärare.
Inom ramen för projektet ”nyanländas lärande” har UAF genomfört en satsning på ledarskapsutveckling i syfte att skapa trygga ledare. Satsningen genomförs i flera omgångar under 2017 med hela chefskåren som målgrupp, kompletterat med särskilda satsningar på ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningen och på den nybildade ledningsgruppen
inom Wisbygymnasiet. (Se avsnitt 4.2.2.) En utredning har också gjorts för att kartlägga förvaltningens administrativa stöd i syfte att ge förutsättningar för chef/rektor att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Tanken är att under hösten 2017 fortsätta arbetet genom att se över eventuella förändringar av resursanvändning/organisation.
4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Satsningen på nya yrkesgrupper (extraresurser) inom skolan

☐

☒

☐

Utredning för att kartlägga förvaltningens administrativa stöd att ge förutsättningar för chef/rektor att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet

☐

☒

☐

☐

☐

☐

GVN

4.4.3 Sjuktal
2016 07 31 2017 07 31
6,05%
5,80%

Förändring
-0,25

BUN

6,37%

-0,31

6,06%

Inom GVN:s ansvarområde har sjuktalet minskat något i förhållande till motsvarande period 2016. Inom Region Gotland pågår ett arbete under hösten för att på strukturnivå hitta
insatser för att minska sjuktalet. Det handlar bl a om att se över möjligheterna för chefer att
själva göra en s k stresscreening, att ta fram en enkät med påföljande handlingsplan för förvaltningsledningarna i syfte att bedöma funktionaliteteten av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och en upphandling av en ny rehabmodul som ett konkret verktyg för cheferna i arbetet med tidiga insatser. (Se också avsnitt 1.2.)

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

4.4.4

Antal anställda
2016 07 31
GVN totalt
337
Tillsvidare
287
Viss tid
50

2017 07 31
334
291
43

Förändring
-3
4
-7

Årsarbetare

313,76

-5,33

319,09

Antalet anställda har totalt sett minskat något i förhållande till motsvarande period 2016.
Wisbygymnasiet har fortsatt anpassa/minska organisationen kopplat till de ekonomiska förutsättningarna (se avsnitt 3.1.2) och Kompetenscentrum har utvidgat sin verksamhet, bl a
kopplat till ökande behov av SFI-undervisning (se avsnitt 3.2.2) och nya uppdrag för integrationsenheten (se avsnitt 3.3.1).
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Noteras att medarbetare anställda inom ramen för beredskapsavtalet (BEA) inte redovisas i
statistiken. Detta rör arbetsmarknadsåtgärder inom OSA (offentligt skyddade anställningar)
och extratjänsterna.
4.5

Ekonomi

För målområdet ekonomi har UAF i verksamhetsplanen ett direkt tillämpligt mål; Regionens materiella tillgångar skall vårdas. I verksamhetsplanen finns även två indirekta tillämpliga mål; Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden samt;
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.

4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.5.2

Prioriterade aktiviteter

UAF har inte några direkta utvecklingsområden kopplade till ovannämnda mål.

Inom ekonomi kan den prioriterade aktiviteten; Effektiv resursanvändning, kopplas till
målområdet ekonomi. Effektiv resursanvändning, innebär enligt verksamhetsplanen att
skapa långsiktiga hållbara skolstrukturer, inre effektivitet, samverka över förvaltningsgränserna, öka den externa finansieringen och utveckla resursfördelningen.

Aktivitet

Status

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Skapa långsiktiga hållbara skolstrukturer

☐

☒

☐

Skapa inre effektivitet

☐

☒

☐

Samverka över förvaltningsgränserna

☐

☒

☐

Öka den externa finansieringen

☐

☒

☐

Utveckla resursfördelningen

☐

☒

☐

I verksamhetsplanen inom avsnittet ekonomi nämns att UAF bidrar till att Region Gotland
når sina ekonomiska mål genom att förvaltningens kostnadsutveckling ska vara lägre än
kostnadsutvecklingen för jämförbara kommuner, att respektive nämnd har en buffert vid
årets början, och att ha ett positivt resultat vid alla enheter, avdelningar och förvaltningen
som helhet.
4.5.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2017 är ett positivt resultat
på 12,2 miljoner kronor. Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser på
9,2 miljoner kronor. Förvaltningen gör även bedömningen att ytterligare tre miljoner kronor kan hämtas hem som ett resultat utifrån det överskott som periodens resultat visar för
alla verksamheter.
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Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka 3,5 miljoner kronor, underskottet är en kombination av en för stor organisation och för få antal elever på några av
gymnasieskolans utbildningar. Försörjningschefen redovisar en negativ prognos på 1,5 miljoner kronor, avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet norr och inflyttning till gymnasieskolans skolbyggnader på solrosenområdet
däribland ”Sävehuset”. Avdelningschefen redovisar en negativ prognos på 0,3 miljoner kronor.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att folkhögskolan redovisar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor. Nämndbudgeten redovisar
en positiv prognos på 0,1 miljoner kronor och resursfördelningen (ersättningar för elevvolymer) har en positiv prognos på 4,5 miljoner kronor. Den interkommunala ersättningen
och utbetalningarna till fristående gymnasieskola redovisar tillsammans ett överskott på 0,8
miljoner kronor. Integrationsenheten redovisar en positiv prognos på åtta miljoner kronor
och vuxenutbildningen har en positiv prognos på 0,3 miljoner kronor.
Resultatrapport per den 31 augusti 2017
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

1a. Intäkter

-57 413

-80 080

22 667

30 015

1b. Flödesbidrag, rörliga

-77 087

-80 160

3 073

5 511

2. Personalkostnader

114 367

127 145

-12 778

-22 850

3. Lokalkostnader

42 544

43 603

-1 059

-1 000

4. Övriga kostnader

89 571

75 101

14 470

5 995

4b. Flödesbidrag rörliga

77 021

80 421

-3 400

-5 511

189 003

166 030

22 973

12 160

Summa

Exklusive kommunbidrag och semesterlöneskuldförändring.
Resultatrapport per den 31 maj 2016
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

1a. Intäkter

-49 098

-60 845

11 747

20 860

1b. Flödesbidrag, rörliga

-80 094

-80 916

823

395

2. Personalkostnader

115 334

118 134

-2 800

-5 972

3. Lokalkostnader

39 957

40 490

-533

-1 146

4. Övriga kostnader

79 562

73 284

6 279

-402

4b. Flödesbidrag rörliga
Summa

81 096

81 004

92

978

186 758

171 151

15 607

14 713

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Exklusive kommunbidrag och semesterlöneskuldförändring.

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-augusti för åren
2017 och 2016. Nettokostnaden minskar för perioden med 5,1 miljoner kronor, den procentuella minskningen är tre procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från
15,6 miljoner kronor till 23 miljoner kronor, en ökning med 7,4 miljoner kronor.
4.5.4 Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är 19,2 miljoner kronor högre för perioden år 2017 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på att
ersättningarna för statsbidrag kopplat till nyanlända och asyl har ökat i en jämförelse. De
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största förändringarna i intäkterna är framförallt etableringsersättningen vid integrationsenheten där ökningen är 8,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Projektet ”Extra
tjänster” vid arbetsmarknadsenheten visar en ökning i statsbidrag med 6 miljoner kronor
samt statsbidrag för lärarlönelyftet visar på en ökning som motsvarar 2 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever vid de olika programmen, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive program för det antal elever som är inskrivna på programmet. Rektor har
en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna
kostnaden för gymnasieskolan avseende alla förekommande kostnader som exempelvis administration, ledning, vaktmästeri, undervisning och lärverktyg. De delar som ligger utanför de interna ersättningarna (flödesbidrag) är elevvård, måltider, tilläggsbelopp och lokalkostnader, för detta har rektor en budgetram. För 2017 är de interna ersättningarna lägre i
jämförelse med 2016, de lägre intäkterna för interna ersättningar förklaras i en jämförelse
med att det på vårterminen var 37 elever färre än 2016. Det rörliga bidraget visar för året på
ett överskott på 3,1 miljoner kronor detta beror på fler elever än budgeterat.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016, ökat
med nio miljoner kronor För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 2,3 miljoner
kronor avser löneökningar och två miljoner avser lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan
blir förändringen i personalkostnaden, i jämförelse, för perioden en nettoökning med 4,7
miljoner kronor. Den största nettoökningen ligger på enheten arbetsmarknad och avser externa projekt- och bidragsfinansierade insatser ”Extra tjänster”, insatser för personer som
är långt ifrån arbetsmarknaden, projektet har för perioden i jämförelse med år 2016 ökat
personalkostnaderna med 5,7 miljoner kronor.
Att periodens resultat för året visar på en negativ avvikelse har sin huvudsakliga förklaring i
att personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa projekt
och bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade
vilket medför att intäkterna för året kommer att redovisa ett överskott och personalkostnaden ett underskott men sammantaget blir resultatet noll (balans) eller sannolikt ett överskott.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna högre 3,1 miljoner kronor i en jämförelse med år
2016. Det högre utfallet på lokalkostnaderna har sin förklaring i att hyreskostnaden för Sävehuset har gått på. Prognosen för året är att lokalkostnaderna kommer att redovisa ett underskott med en miljon kronor. Anledningen till detta är att debiteringen av den nya lokalkostnaden för Sävehuset gäller från och med mars månad men är budgeterad från och med
andra kvartalet (april månad).
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Övriga kostnader

Utfallet för perioden är i jämförelse med föregående år är 1,8 miljoner högre, den högre
kostnaden förklaras framförallt av ökade utbetalningar av interkommunala ersättningar.
Att periodens resultat för året pekar på ett överskott på 14,5 miljoner kronor förklaras
bland annat av att det är färre antal elever än budgeterat för fristående huvudman och elever i kommunal skolan i annan kommun. Kostnader för Wisbygymnasiet och integrationsenheten kommer senare under året, exempelvis interna ersättningar från integrationsenheten till vuxenutbildningen för SFI-undervisning. Den upphandlade verksamheten vid
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vuxenutbildningen redovisar för perioden ett överskott, kostnader för höstens upphandlade
utbildningar kommer senare under året.
4.5.5

Elevvolymer

Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

Wisbygymnasiet, norra

63 280

68 055

-4 775

736

684

52

Wisbygymnasiet, södra

50 648

51 384

-736

755

745

113 928

119 439

-5 511

1 491

1 429

10
62

Summa
Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan
kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Not 2-3

Budget,
tkr
Not2

Not3

Prognos,
tkr

Differens, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

25 541

23 415

2 126

199

218

9 088

10 387

-1 299

76

67

7 032

6 690

342

49

52

-3

-1 435

-1 093

-342

40 226

39 399

827

324

337

-13

1 766

49

-19
9

Inkluderar kompensation för underskott år 2013, Guteskolan 389 tkr och Donnergymnasiet 123 tkr

Totalt

154 154

158 838

-4 684

1 815

I jämförelse med redovisade elevvolymer för maj månade är prognosen att elevtalen totalt
ökar från 17 elever till 49 elever. I den kommunala skolan i den egna kommunen beräknas
det bli 62 elever fler än budgeterat, den största delen av elevökningen är på introduktionsprogrammets språkintroduktion. Prognosen är framräknad genom periodens verkliga elevtal som ligger kvar under våren och det verkliga elevtalet för hösten, elevstatus taget i september månad. Ökningen i antalet elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat i resursfördelningen med 5,6 miljoner kronor.
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De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
totalt att minska. Utbetalningarna beräknas minska på grund av färre antal elever och detta
medför att resultatstället kommer att redovisa ett positivt resultat på 827 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är
inte här medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Resultat,
tkr

Etableringsersättning, Migrationsverket

3 998

Modersmålsundervisning

-1 420

Ersättning för asyl, Migrationsverket

11 491

Flödesbidrag, interna ersättningar

-5 511

Språkintroduktion, IT-handledning

-259

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-3 839

Summa

4 460

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

827

Summa

827

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket påräknas resultatenheten resursfördelningen (interna ersättningar) blir resultatet positivt på 4,5 miljoner, detta är en försämring
jämfört med prognosen i maj med 4,6 miljoner kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 827 000 kronor, detta är en förbättring jämfört med prognosen i maj på 1,7 miljoner kronor.
4.5.6

Periodiseringar

Kategori
Karriärtjänster, statsbidrag Skolverket

118

Lärarlönelyft, statsbidrag Skolverket

227

Etableringsersättning Gymnasiet, Migrationsverket

561

Etableringsersättning Integrationsenhet, Migrationsverket

2 405

Fristående gymnasium, statsbidrag asyl, Migrationsverket

1 029

Gymnasieskola, statsbidrag asyl, Migrationsverket

8 475

Upplupna lönekostnader, kommunals avtalsområde
Folkhögskolan statsbidrag del av kvartal 3

-47
-1 017

Folkhögskolan Specialpedagogiska myndigheten

-200

Avgångsvederlag

-945

Summa påförda medel

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Belopp

10 605

Periodiserade kostnader och intäkter avser utfall som tillhör och bokas upp för perioden
januari till augusti. För perioden är det uppbokade beloppet positivt på 10,6 miljoner kronor
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Investeringar

Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut.
Budget

Utfall

Resultat
perioden

Prognos
2017

Resultat
helåret

Prognos
2018

IT-investeringar
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt

300

0

300

300

0

0

Summa IT investeringar

300

0

300

300

0

0

Inventarier (pott)
Inventarier Sävehuset (periodiserat föregende år)

3 000

732

2 268

3 000

0

0

4 605

4 563

42

4 605

0

0

Summa maskiner, inventarier

7 605

5 295

2 310

7 605

0

0

Summa investeringar

7 905

5 295

2 610

7 905

0

0

Maskiner, inventarier

Återanskaffning (potten) avser verksamhetsanpassningar som exempelvis mindre ombyggnationer. Potten används även till inköp av inventarier som möbler och undervisningsmaterial. Under året kommer 520 000 kronor av inventarierpotten att användas till inköp av
lärplattor till sfi-undervisningen.
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Investeringsmedlen för IT-kringutrustning används för att upprätthålla en likvärdig klassrumsstandard. Inventarier Sävehuset avser exempelvis möbler för såväl klassrum som gemensamma utrymmen.
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Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☐

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☒

☒

☒

☒

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☒

☒

☒

☒

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☒

☒

☒

☒

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☒

☒

☐

☒

10. God tillgång till vuxenutbildning

☒

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☐

☐

20. God kvalitet i skolan

☒

☒

☒

☒

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☐

☐

☐

☐

Ekonomi

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar
Elevenkäter grundskola och gymnasieskola
Höstterminen 2016 genomfördes elevenkäter för årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8 i både kommunala och
fristående skolor, samt årskurs 2 i kommunal gymnasieskola. Frågorna var likadana för alla årskurser.
Det sammanlagda resultat av elevenkäten som genomfördes på Gotlands skolor höstterminen 2016 visar
att eleverna i stort är positiva till skolan och undervisningen. Ett tydligt undantag är frågan om huruvida
skolarbetet gör eleverna nyfikna och ger lust att lära mer, där resultatetet ger ett lågt medelvärde för alla
årskurser. Generellt är eleverna i årskurs 3 och 5 betydligt mer positiva till skolans verksamhetän eleverna
i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Undantaget gäller känslan av trygghet på skolan och lärarnas förväntningar till eleverna, där det endast är marginella skillnader i medelvärdet för de olika årskurserna. När
det gäller trygghetsfrågan finns dock relativt stora skillnader mellan skolor och årskurs.
Elevenkäter grundsärskola och gymnasiesärskola
Höstterminen 2016 genomfördes elevenkäter för grundsärskolan og gymnasiesärskolan. Resultatet
visar att eleverna generellt är positiva till skolan och undervisningen. På de flesta frågor svarar över 90 %
av eleverna positivt. Undantaget är frågan som handlar om hur intressant skolarbetet är och om lärarna
berättar om kunskapskraven i de olika ämnena, där andel positiva svar på båda frågorna är 87 %. Högst
andel positiva svar har frågan som gäller att få hjälp i skolarbetet om man inte förstår.
Eleverna har även fått ge totalomdöme om sin skola med hjälp av ett förenklat nöjd elevindex. Nöjdhetsindexet var lägre 2016 än 2015.
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i grundsärskola och gymnaiesärskola, samt både kommunal och fristående förskola och grundskola genomfördes vårterminen 2017. Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i kommunala och fristående fritidshem genomfördes med en fråga per månad i perioden september till april läsåret 2016/17, s.k. ”månadens fråga”.
Resultatet av enkäten i förskolan visar att föräldrar och vårdnadshavare generellt är nöjda med förskolan.
Frågan som gäller att få information om barnets utveckling har ett lägre medelvärde än övriga frågor.
Högsta medelvärdet får frågan om trygghet. Resultatet av enkäten i fritidshemmet visar att föräldrar och
vårdnadshavare generellt är nöjda med verksamheten. Undantaget är frågan som handlar om att få information om barnets utveckling, där medelvärdet är lågt. Högsta betyg får frågorna som rör trygghet, bemötande och samarbete. Resultatet av enkäten i grundsärskola och gymnasiesärskola visar att föräldrar
och vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Alla frågor har mellan 95% och 100 % positiva
svar.

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Deltagarenkät Gotlands folkhögskola
Enkät till folkhögskolans deltagare genomfördes i slutet av vårterminen 2017. Enkätens frågor rör bland
annat deltagarnas upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften med stöd till folkbildningen. Enkäten
har även tre övergripande nöjdhetsfrågor som tillsammans bildar ett nöjdhetsindex. Både resultaten av
frågorna kring statens syften och nöjdhetsindexet har sjunkit jämfört med tidigare år. Det finns även stora
skillnader i resultatet mellan de olika kurserna. Frågorna som har lägst resultat 2017 är frågorna som gäller kunskap om miljöfrågor och kunskaper om hälsa. Även tidigare år har dessa frågorna uppnått lägst resultat. Frågorna med högst resultat är de som gäller kunskaper om jämställdhet och folkhögskolans arbetsformer, vilka också har fått högst resultat tidigare år.

Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Elever grundskola och gymnasieskola

-Eleverna upplever att lärarna förväntar at de ska nå
kunskapskraven
-Eleverna känner sig trygga
(på övergripande nivå)

-Elevernas nyfikenhet
-Elevernas upplevelse av
delaktighet
-Likvärdigheten mellan skolor och mellan årskurs när
det gäller elevernas känsla
av trygghet

-

Eler grund- och gymnasiesärskola

-Eleverna upplever att de får -Trygghet på väg till skolan
hjälp i skolarbetet vid behov -Skolarbetet är intressant
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-Eleverna är generellt
mycket positiva till skolan
och undervisningen

-Att läraren berätter om
kunskapskraven

-Trygghet i förskola och fritidshem
-mycket hög nöjdhet i
grund- och gymnasiesärskola

-information om barnets utveckling i förskola och fritidshem

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

Deltagarenkät Gotlands folk- -deltagarna är nöjda med
högskola
folkhögskolans arbetsformer
-vissa linjer visar högt nöjdhetsindex

-Deltagarna (särskilt inom
vissa linjer) upplever sig i
låg grad ökat sin miljökunskap och kunskap hälsa och
hälsans påverkningsfaktorer
-På totalnivå sjunker deltagarnas övergripande nöjdhet
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1 Sammanfattning
För 2017 prognostiseras ett underskott på 27 mnkr. 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 och LSS.
Användningen av hyrpersonal har ökat kraftigt på grund av att det är svårt att rekrytera.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,9 procent. Exklusive flyktingverksamhet är underskottet 16,7 mnkr och nettokostnadsutvecklingen för helåret 2,9 procent. För perioden är
resultatet ett underskott mot budget på 0,4 mnkr.
Förutsättningarna är bättre då förvaltningen fått kompensation i nivå med de relativt stora
löneökningarna inom Kommunals avtalsområde. Trots detta prognostiseras ett underskott
för helåret kopplat till bland annat följande: Nya förutsättningar gäller för ensamkommande barn med nya regler och sänkt ersättning från 1 juli vilket också ger stora omställningskostnader. Underskottet bedöms bli cirka 10 mnkr men det är mycket svårt att bedöma. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar bedöms öka under hösten. Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så ökar tyvärr kostnaderna för
hyr personal resterande del av året.
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och förvaltningen strävar efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten.
Efter sju månader kan konstateras att sjuktalet är stadigt vikande. Förvaltningens ackumulerade sjuktal för januari till juli (6,97) är nu lägre än för samma period föregående år (7,36).
Ett flertal avdelningar visar samma positiva tendens tack vare deras medvetna arbete med
att sänka sjukfrånvaron.

2

Händelser av väsentlig betydelse

2.1
2.1.1

Ekonomi
Prognostiserat underskott

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

För 2017 prognostiseras ett underskott på 27 mnkr. 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 och LSS.
Användningen av hyrpersonal har ökat kraftigt på grund av att det är svårt att rekrytera.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,9 procent. Exklusive flyktingverksamhet är underskottet 16,7 mnkr och nettokostnadsutvecklingen för helåret 2,9 procent. För perioden är
resultatet ett underskott mot budget på 0,4 mnkr.
Förutsättningarna är bättre då förvaltningen fått kompensation i nivå med de relativt stora
löneökningarna inom Kommunals avtalsområde. Trots detta prognostiseras ett underskott
för helåret kopplat till bland annat följande: Nya förutsättningar gäller för ensamkommande barn med nya regler och sänkt ersättning från 1 juli vilket också ger stora omställningskostnader. Underskottet bedöms bli cirka 10 mnkr men det är mycket svårt att bedöma. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar bedöms öka under hösten. Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så ökar tyvärr kostnaderna för
hyr personal resterande del av året.
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2.1.2

Stort omställningsarbete ensamkommande flyktingbarn

Ersättning och regler kring ensamkommande flyktingbarn ändrades under 2017 och konsekvensen blir ökade kostnader för socialförvaltningen. Det har skett en stor omställning av
verksamheten med ny organisation, lokalförändringar och minskning av personal. Det är
stor osäkerhet kring hur många ungdomar som kommer framöver vilket ställer krav på stor
flexibilitet inom verksamheten. Parallellt med omställningen har verksamheten arbetat med
att utveckla kvalitet och delaktighet och ingår nu i SKL:s utvecklingsarbete med koppling
till Trelleborgsmodellen. Underskottet bedöms bli cirka 10 mnkr och det är viktigt att socialförvaltningen kompenseras för detta då det inte finns några budgetmedel i förvaltningen
för verksamheten.
2.2

Medarbetare

2.2.1

Bemanning ansträngt läge

2.2.2

Sjuktalet sjunker

Personalläget har under sommaren varit ansträngt, men tack vare ordinarie personal har resultatet ändå blivit bra. Inom omvårdnadsyrkena flyttade 73 medarbetare sin semester så att
verksamheterna kunde lösa sina uppdrag. Sommarens rekryteringskampanj fick stor massmedial uppmärksamhet på grund av erbjudandet till fastlänningar om gratis resa och boende. Ett tjugotal vikarier antog erbjudandet trots att lanserades först i maj. Jämfört med
föregående år har användning av hyrpersonal så som socionomer och sjuksköterskor ökat
kraftigt.
Efter sju månader kan konstateras att sjuktalet är stadigt vikande. Förvaltningens ackumulerade sjuktal för januari-juli (6,97) är nu lägre än för samma period föregående år (7,36). Ett
flertal avdelningar visar samma positiva tendens tack vare deras medvetna arbete med att
sänka sjukfrånvaron.
2.3

Utveckling och förändringar i verksamheten

2.3.1

Personlig assistans i egen regi avvecklad

2.3.2

Införande IBIC för ökad delaktighet

2.3.3

Nätverksarbete istället för placeringar

2.3.4

Nyckelgömmor införda

Personlig assistans i egen regi har upphandlats och en privat utförare har tagit över från
februari. De brukare som valt regionen som utförare erbjuds då upphandlad utförare. Avvecklingen bedöms ge en besparing på cirka 5 mnkr per år framåt, för 2017 är det dock en
övergångskostnad på 3,4 mnkr.
Individens behov i centrum, IBIC är en nationell satsning på en arbetsmetod som införs
för att öka brukarnas delaktighet och rättssäkerhet.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Som i ett led i arbetet att minska antalet placeringar pågår nu en omställning till nätverksarbete med barn och unga istället för placeringar. Detta innebär bland annat att det egna boendet Östertull har lagts ned och resurserna flyttats över till mer förebyggande inriktning.
Under 2016 infördes nyckelgömmor vilket har en positiv effekt för brukare och medarbetare inom hemtjänsten och hemsjukvården. Brukarna får hjälp snabbare vid larm samt att
medarbetarna slipper den tidigare så omfattande nyckelhanteringen och kan minska bilkörandet.
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2.3.5

Tidig rehabilitering

Under året har socialförvaltningen använt stimulansmedel i syfte att stärka insatserna av tidig rehabilitering på särskilda boenden och korttidsenheten. Satsningen har medfört positiva effekter för brukare och medarbetare. Vad gäller brukare i ordinarie boende har nämnden inte fått äskade medel trots att forskning påvisar att den så kallade vardagsrehabiliteringen ger positiva effekter så som ökad livskvalitet och minskat behov av insatser.

3

Förväntad utveckling

3.1
3.1.1

Ekonomi
Bättre ekonomi men fortsatt obalans

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 och LSS. Det ekonomiska läget framåt är bekymmersamt med
ett prognostiserat underskott på 27 mnkr för 2017.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med besparingar, neddragningar och effektiviseringar.
Socialförvaltningens uppdrag är till största del lagstyrd samtidigt görs kontinuerligt översyn
av schabloner och riktlinjer för rättssäker och effektiv handläggning. Det förebyggande arbetet är frivilligt men det är evidensbaserat och ger effekt på sikt både för brukare, kvalitet
och ekonomi.
LSS-verksamheten är underfinansierad då det är underskott mot budget samtidigt som
kostnadsjämförelser visar att verksamheten bedrivs med låga kostnader. Antalet brukare
ökar stadigt men det finns ingen möjlighet att finansiera ökad volym inom befintlig budget.
Barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen bedöms även i fortsättningen ha underskott mot budget, dock kommer underskottet att minska då budgetramen
utökas med 20 mnkr från 2018. Antalet orosanmälningar och inströmningen av nya barn
och ungdomar förväntas även i fortsättningen vara på en hög nivå samtidigt som kostnadsutvecklingen för placeringar alltjämt ökar. Det pågår ett antal åtgärder för att minska kostnaderna, till exempel en satsning på att utveckla ett nätverksarbete för att hitta alternativ till
placeringar.
För äldreomsorgen bedöms ekonomin vara i balans tack vare tillskott från resursfördelningsmodellen som finansierar ökningen av antalet äldre personer i behov av omsorg.
Ersättning för nettokostnader flyktingmottagning

Det är viktigt att förvaltningen kompenseras för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det
inte finns någon budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av
medel för täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Kompetensförsörjning stor utmaning framöver

Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och förvaltningen strävar efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten inom
bland annat socionomyrkena. Läget har blivit värre än tidigare, vilket kräver andra angreppssätt för att hitta hållbara lösningar. Boendefrågan är avgörande för att få potentiella
medarbetare att bosätta sig på ön.
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Sjuktalen positiv trend

Sjuktalen har visat en stadigt vikande positiv trend och utvecklingen förväntas fortsätta,
Fler och fler avdelningar visar nu lägre sjuktal än för motsvarande period föregående år.
Nytt äldreboende

I november är det nya särskilda boendet på Terra Nova klart för inflyttning. Boendet som
har 60 platser kommer att drivas av Attendo. I och med inflyttningen avvecklas ett särskilt
boende på Fältgatan och de 29 brukarna flyttar då över till det nya boendet. Övriga 31 platser kommer att fyllas på allt eftersom. För att finansiera dessa nya platser 2018 används
hela tillskottet i budgeten från resursfördelningsmodellen på 15 mnkr.
Omställning av boendestöd

Boendestödet inom enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL kommer
att integreras med motsvarande verksamhet inom LSS från 2018. En omställning sker
också av öppenvården och möjligheten till sysselsättning i syfte att ge brukarna bättre möjligheter och få en effektivare och mer flexibel verksamhet.
Behov av fler bostäder LSS

Det finns ett stort behov av fler bostäder inom LSS-verksamheten och det måste lösas i
närtid. Annars riskerar brukare att fara illa och det kan bli fråga om dyra lösningar med externa placeringar.
Korttidsenheten stort behov av ombyggnad

Korttidsenheten har lokaler som inte är ändamålsenliga då flera rum är dubbelrum och det
finns krav på enkelrum. Frågan är om dagens lokaler på Korpen medger ombyggnad med
bibehållet antal platser samt möjlighet till fasta trygghetsplatser. Det är mycket viktigt att
det finns en väl fungerande korttidsenhet för brukaren och flödena mellan slutenvården
och behov av särskilt boende eller hemgång till ordinärt boende.
ESF-projekt ger nya medarbetare

Inom särskilt boende deltar några enheter i ESF-projekt (Europeiska socialfonden) för
språkpraktik och integration på arbetsplatser, IPA, för nyanlända, vilket har resulterat i nya
vikarier Av 17 IPA-kandidater har 14 fått sommarvikariat. Dessutom har ett flertal av praktikanterna fått förlängning under hösten.
Måltidsförsörjningen

Det pågår ett arbete med regionsstyrelseförvaltningen där måltidsförsörjningen ses över.
Syftet är att få effektivare processer och lägre kostnader.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Nu införs digital nattillsyn

Socialförvaltningen inför digital nattillsyn för brukare som bor i eget boende. Digital nattillsyn är ett första steg i satsningen på välfärdsteknik och innebär att personer som endast är i
behov av tillsyn kommer att få det via trygghetskamera istället för via hembesök. Förhoppning är att införandet ska leda till ökad livskvalitet, integritet och flexibilitet. Upphandling
av system är nu genomförd.
Våld i nära relationer

För Våld i nära relationer krävs en tydligare organisation. Verksamheten berör samtliga förvaltningens målgrupper men det är en fråga om resurser och kompetens.
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4

Måluppfyllelse

4.1
4.1.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen
Samhällsperspektivet

Inom samhällsperspektivets mål alla barn har goda uppväxtvillkor samt fullföljer gymnasiet
har socialförvaltningen som ett utvecklingsområde att minska antalet placeringar. Arbetet
pågår och har definierats i en handlingsplan som också är en del av den nationella satsningen kring den sociala barn- och ungdomsvården. Stort fokus har lagts på nätverksarbete
för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska vara
den sista utvägen och ska erbjudas de med den svåraste problematiken och där det finns ett
särskilt skyddsbehov.
Övriga aktiviteter för att arbeta mot detta mål är att ett utrednings- och behandlingshem
för föräldrar och barn startats för att utreda föräldraförmågan och säkra skydd och omsorg
för barnet, utan att skilja på barn och föräldrar. Familjehemsorganisationen har förstärkts
för att få fler familjehem, ge bättre stöd till familjehem och därmed förhindra onödiga uppbrott. En målgruppsinventering av barn och ungdomar genomförts. Målgruppsinventeringen har kartlagt orsaks-, behovs-, och allvarlighetsgraden hos aktuella barn, unga och deras familjer. Detta bör innebära ett förbättrat arbete med tidiga insatser för rätt person.
4.1.2

Kvalitetsperspektivet

Vad gäller kvalitetsperspektivet har socialförvaltningen flera pågående utvecklingsarbeten
som syftar till att uppfylla regionmålen om god kvalitet i omsorgen och god kvalitet i vården. Dessutom har förvaltningen relaterade nämndmål om samordnad beroendevård och
gemensamma äldrefrågor, vilka även dessa pekar mot ökad kvalitet i vård och omsorg. För
att öka brukarnas delaktighet arbetar myndighetsavdelningen med att ta fram tydligare informationsmaterial och verksamheterna arbetar strukturerat med brukarråd. För ensamkommande flyktingbarn har arbetssättet Trelleborgsmodellen införts vilket syftar till att öka
delaktighet och möjlighet till etablering och integration. Förvaltningen arbetar med att införa individens behov i centrum som är en arbetsmetod med fokus på brukarinflytandet genom att brukarens delmål/mål kommer att genomsyra utredningsarbetet, genomförandet
samt uppföljningen av de beviljade insatserna. Förvaltningen arbetar också med att alla brukare/patient ska ha en aktuell genomförandeplan/vårdplan. Brukare/patienter ska vara delaktiga i upprättandet av planen. Användningen av SIP, samordnad individuell plan, behöver
fortsätta att öka.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Socialförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med att utveckla samarbetet inom beroendevården. Det är verksamhetsledaren i Vuxensam som har i
uppdrag att hålla ihop arbetet som precis startat. Förvaltningarna har också en handlingsplan för gemensamma äldrefrågor. Socialförvaltningens verksamheter har under året arbetat med aktiviteter som syftar till att minska undvikbar slutenvård och minska antalet återinläggningar.
4.1.3

Medarbetarperspektivet

Förvaltningen har genom ett antal aktiviteter satsat på att sänka det höga sjuktalet. Detta
ger nu effekt då sjuktalen den senaste tiden börjat sjunka. Aktiviteterna har bland annat varit upprättande av handlingsplaner för de enheter som haft ett ackumulerat sjuktal över 9,0.
Enheterna har tagit fram aktiviteter på kort- och lång sikt för individ, grupp och enhet. Aktiviteterna i handlingsplanerna har höjt medvetandet hos medarbetare och chefer om att
det krävs ett aktivt arbete för att komma tillrätta med sjukfrånvaron.
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Kompetensförsörjningen är en av förvaltningens största utmaningar. För att lyckas utveckla
och rekrytera personal arbetar avdelningarna med handlingsplaner där målet är att den anställde ska uppleva förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Resultatet följs upp i medarbetarenkäten.
Socialförvaltningen har ett flertal kvinnodominerade yrkesgrupper där cheferna har ett förhållandevis stort antal underställda medarbetare. Jämfört med mansdominerade yrkesgrupper har socialförvaltningens chefer långt många fler medarbetare per chef. Chefsuppdragets
karaktär är avgörande för rimligheten i storleken på arbetsgruppen och därför håller förvaltningen på att ta fram en riktlinje för bedömning av storleken på chefens arbetsgrupp.
En enkät i syfte att kartlägga chefernas egna upplevelser av storleken på sina arbetsgrupper
i förhållande till sina uppdrag om chefsuppdraget kommer att gå ut till alla enhetschefer under oktober.
4.1.4

Ekonomiperspektivet

Nämndens mål om en ekonomi i balans kan inte anses uppfyllt då förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget med 27 mnkr. I nuläget har förvaltningen överskott för
äldreomsorg och hemsjukvård men för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt individ- och familjeomsorg befaras det underskott. Samtliga
prioriterade aktiviteter inom ekonomiområdet pågår.
4.2

Samhälle

Socialförvaltningen har valt att arbeta mot regionens mål om:
•
•
•
•
•
•
4.2.1

God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
Ett gott näringslivsklimat
Prioriterade utvecklingsområden

Ett av förvaltningens utvecklingsområden; minskad sjukfrånvaro pekar mot både god folkhälsa ur samhällsperspektiv och målområdet medarbetare i verksamhetsperspektivet. Detta
arbete redovisas under det senare.
Socialförvaltningens utvecklingsområde att öka brukares och patienters delaktighet syftar
även det mot flera målområden. Att gotlänningar känner sig delaktiga i samhällsperspektivet samt god kvalitet i omsorgen respektive vården i verksamhetsperspektivet. Detta utvecklingsområde redovisas under kvalitet.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Minska antalet placeringar

Utvecklingsområdet att minska antalet placeringar syftar till samhällsperspektivmålen om
att alla barn har goda uppväxtvillkor samt fullföljer gymnasiet. Arbetet pågår och har definierats i en handlingsplan som också är en del av den nationella satsningen kring den sociala barn- och ungdomsvården. Stort fokus har lagts på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska vara den sista utvägen,
andra stödinsatser ska vara uttömda och familjens egna resurser ska vara kartlagda. Placering vid HVB ska erbjudas de med den svåraste problematiken och där det finns ett särskilt
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skyddsbehov. Inför varje placering sker ett samrådsmöte med ansvariga arbetsledare och
enhetschefer.
En utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar och barn, HVB-Silvergatan har startats.
Enheten möjliggör att på ett kvalificerat sätt utreda föräldraförmågan och säkra skydd och
omsorg för barnet, utan att skilja på barn och föräldrar.
Familjehemsorganisationen har förstärkts för att ge bättre stöd till familjehem och därmed
förhindra onödiga uppbrott.
En målgruppsinventering av barn och ungdomar genomförts. Målgruppsinventeringen har
kartlagt orsaks-, behovs-, och allvarlighetsgraden hos aktuella barn, unga och deras familjer.
Detta bör innebära ett förbättrat arbete med tidiga insatser för rätt person.

4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Minska antal placeringar och vårddygn avseende barn och unga
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Stärka och kvalitetssäkra familjehemsorganisationen för att möta aktuella behov

☐

☒

☐

Verka för att förhindra uppbrott och onödiga miljöombyten. Inrätta HVB hem
för placering av barn och föräldrar tillsammans

☐

☐

☒

Bedriva HVB för ensamkommande barn i egen regi. Inrätta egen avdelning för
att säkra ledning och styrning av verksamheten.

☐

☐

☒

Samverkan och tvärprofessionellt samarbete. (Skolfam, Socialpsykiatriskt
team, Mini Maria)

☐

☒

☒

4.3

Kvalitet

Socialförvaltningen har flera pågående utvecklingsarbeten som syftar till att uppfylla regionmålen om god kvalitet i omsorgen och god kvalitet i vården. Dessutom har förvaltningen
relaterade nämndmål om samordnad beroendevård och gemensamma äldrefrågor, vilka
även dessa pekar mot ökad kvalitet i vård och omsorg.

4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

För att förbättra kvaliteten i vård och omsorg har socialförvaltningen prioriterat följande
utvecklingsområden; att öka brukare/patienters delaktighet, utveckling av samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende beroendevården och gemensamma äldrefrågor.
Öka brukarens/patientens delaktighet

Avdelningarna och enheterna inom förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att öka
brukardelaktigheten. Det finns en rad bra exempel. Några redovisas nedan:
• Myndighetsavdelningen har och håller på att utveckla tydligt informationsmaterial/sidor, e- tjänster. Tillgängligheten och delaktigheten förväntas att öka utifrån detta förbättringsarbete.
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•
•
•
•
•

Flertalet av verksamheterna inom förvaltningen jobbar strukturerat med brukarråd,
boenderåd eller andra former av möten för att möta brukare och deras anhöriga.
Individ och familjeomsorgen arbetar strukturerat utifrån Västernorrlandsmodellen och
ORS/SRS som ska stärka brukarens delaktighet och inflytande.
Inom avdelningen för boende för ensamkommande barn har man under året infört
arbetssättet Trelleborgsmodellen i syfte att öka ungdomarnas delaktighet och möjligheter till etablering och integration.
Inom hemtjänsten har en standardiserad modell för kontaktpersonalen införts för
att öka brukares delaktighet. Modellen gäller såväl första besök som uppföljning.
På korttidsenheten har en brukarenkät införts vid utskrivning. Enkäten efterfrågar
den upplevda delaktigheten, bemötandet och tryggheten under vistelsen.

Införande av individens behov i centrum – IBIC

Införandet av IBIC pågår enligt plan. Målet med införandet av arbetsmetoden är bland annat att ha fokus på brukarinflytandet genom att brukarens delmål/mål kommer att genomsyra utredningsarbetet, genomförandet samt uppföljningen av de beviljade insatserna. Utvecklingsarbetet innefattar alla utförare (privat- och egen regi) samt myndighetsutövning
för IBIC:s målgrupper. Många avdelningar har genomgått socialstyrelsens webbutbildning
om individens behov i centrum samt utbildning i dokumentation. På samverkansgrupper
informeras kontinuerligt om införandet.
Aktuella genomförandeplaner och vårdplaner

Alla avdelningar arbetar för att varje brukare/patient skall ha en aktuell genomförandeplan/vårdplan. Brukare/patienter ska vara delaktiga i upprättandet av planen. Arbetet kräver kunskap, bra metoder och flera enheter följer standardiserade mallar för ökad delaktighet i arbetet kring planerna.
Kvalitets och utvecklingsavdelningen granskar alltid genomförandeplaner i samband med
kvalitetsuppföljningar. Kvalitetsuppföljningarna under året har visat på varierad kvalitet och
delaktighet i genomförandeplanerna. I några fall har det helt saknats plan.
Öka användandet av samordnad individuell plan - SIP

SIP, samordnad individuell plan, används inom förvaltningen i varierande grad. Förvaltningen har hitintills initierat/varit delaktiga i 46 stycken SIP möten. Rutinerna för SIP är
kända inom förvaltningen men användandet behöver fortsatt öka.
Utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården avseende beroendevården

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Socialförvaltningen har gemensamt med Hälso- sjukvårdsförvaltningen inlett ett utvecklingsarbete kring en samordnad/integrerad missbruks- och beroendevård. Verksamhetsledare för VuxenSam har fått i uppdrag att hålla samman arbetet.
Gemensamma äldrefrågor

I samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor fastslagits. Socialförvaltningens verksamheter har under året arbetat med följande aktiviteter, kopplade till målområdena:
Minska undvikbar slutenvård:
· Hemsjukvård – införa och öka användningen av beslutsstöd i syfte att
kvalitetssäkra beslut och dokumentation i samband med att en patient blir
akut försämrad i hemmet.
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· Hemtjänst- implementera rutin för kontakt med sjuksköterska i syfte att
säkra att ingen patient skickas till sjukhus i onödan eller inte får korrekt insatser vid akut försämring i hemmet.
· Myndighetsavdelningen- granskning av ”onödiga” inläggningar på sjukhus i
syfte att se hur man genom andra insatser hade kunnat förhindra en inläggning på sjukhus.
Minska antalet återinläggningar:
· Myndighetsavdelningen – uppföljning av beviljade hemtjänstinsatser i syfte
att säkra att brukaren har rätt insatser i hemmet efter utskrivning.
Minska antalet hemgångsklara:
· Myndighetsavdelningen – mätning av tiden mellan föreslagit datum för
VPL (vårdplanering) till genomfört datum för VPL i syfte att säkra kvalitén
i processen kring utskrivning.
Standardiserat arbetssätt vid beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD:
· Särskilt boende- genomförande av administratörsutbildning för nya användare i registret samt genomförande av nätverksträff för att öka användningen i registret och därmed det standardiserade arbetssättet för personer
med demenssjukdom.
4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Öka brukarnas/patienternas delaktighet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Införa IBIC inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och personer med missbruk/beroende

☐

☒

☐

Förbättra arbetet med genomförandeplaner

☐

☒

☐

Förbättra arbetet med vårdplaner

☐

☒

☐

Öka användandet av SIP (samordnad individuell plan)

☐

☒

☐

Utveckling av samarbetet med hälso- och sjukvården avseende beroendevården
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Verksamhetsledare i Vuxensam får i uppdrag att utveckla en aktivitetsplan för
samarbetet

☐

Påbörjad
☒

Genomförd
☐

Handlingsplan för gemensamma äldrefrågor i Region Gotland
Aktivitet

Status

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Minska undvikbar slutenvård

☐

☒

☐

Minska antalet återinläggningar

☐

☒

☐

Minska antalet hemgångsklara

☐

☒

☐

Öka god vård vid demenssjukdom

☐

☒

☐

Standardiserat arbetssätt vid BPSD

☐

☒

☐

12 (42)

Region Gotland
Socialnämnden

Delårsrapport 2
januari-augusti 2017

4.3.3

Servicemätning

Servicemätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver olika kontakter som tagits med regionens handläggare, via telefon och e-post. Detta är den sjätte
mätningen som genomförts och resultatet för socialförvaltningen är bättre än jämförbara
kommuners.
Socialförvaltningens handläggare ger ett gott bemötande, visar intresse och är engagerade.
Tillgängligheten är god och man ger oftast snabbt svar på e-post. För att ytterligare förbättra servicen till medborgare bör samtliga kontakter besvaras samt att alla medarbetare
använda regionens mall för avsändarsignatur i sin e-post. Socialförvaltningen har i låg utsträckning kunnat ge svar på frågan då personen kopplats till handläggare inom ett annat
ansvarsområde. Rutinerna för vidarekoppling av samtal bör ses över så att medborgare
kopplas till ”rätt” funktion.
Individ- och familjeomsorgen
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Ökad tillgänglighet (75% lyckade kontakt- Svar på frågan
försök)

Genomgång av infoteamets mall
för signatur i e-post. Samtliga
medarbetare ska följa mallen
för korrekta avsändaruppgifter.

Snabbt svar på e-post (80% inom 1 dygn) Korrekt avsändarinformation

Rutiner för vidarekoppling av
samtal ska ses över så att medborgaren kopplas till ”rätt”
funktion och får svar på sin
fråga.

Intresse och engagemang

Handläggarenheten
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

100% gott bemötande

Svar på frågan

Genomgång av infoteamets mall
för signatur i e-post. Samtliga
medarbetare ska följa mallen
för korrekta avsändaruppgifter.

God svarskvalitet per telefon

Ökad svarskvalitet i e-post

Rutiner för vidarekoppling av
samtal ska ses över så att medborgaren kopplas till ”rätt”
funktion och får svar på sin
fråga.

Intresse och engagemang

Korrekt avsändarinformation

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Funktionshinderenheten
Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

God svarskvalitet i e-post.

Svar på frågan

Genomgång av infoteamets mall
för signatur i e-post. Samtliga
medarbetare ska följa mallen
för korrekta avsändaruppgifter.

Intresse och engagemang

Korrekt avsändarinformation

Rutiner för vidarekoppling av
samtal ska ses över så att medborgaren kopplas till ”rätt”
funktion och får svar på sin
fråga.
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4.4
4.4.1

Medarbetare
Prioriterade utvecklingsområden

Socialförvaltningen har två prioriterade utvecklingsområden i sin verksamhetsplan inom
området medarbetare: kompetensförsörjning och minska sjukfrånvaron. Detta utifrån ett
mycket högt sjuktal samt allt större svårigheter att rekrytera till bristyrken.
Kompetensförsörjning
Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har renodlat handläggare/socionomuppdraget och lagt ut administrativa arbetsuppgifter på medarbetare med annan kompetens. Bland annat har avdelningen
skapat enheten Borådet med ansvar för att fördela platser inom särskilt boende, LSS-bostäder, korttidsplatser samt administration kring tillfällig vistelse.
Utifrån att avdelningen för närvarande har ett gott bemanningsläge kommer fokus att läggas på aktiviteter som syftar till att engagera och utveckla medarbetare. Planen innehåller
bland annat tydlig och strukturerad introduktion, handledning och kompetensutveckling.
Särskilt boende

Avdelningen för särskilda boenden har påbörjat ett arbete med att ge vissa undersköterskor
utökade delegeringar från sjuksköterskorna. Ett flertal enheter har haft undersköterskor anställda med särskilt uppdrag från sjuksköterskorna under sommaren.
Avdelningen har även påbörjat diskussionen om att införa andra typer av tjänster, t.ex. servicetjänst så som att utföra tvätt, egenkontroller, hygien, kök, beställningar, mottagning/upplockning av varor som inte kräver omvårdnadsutbildning och är på dagtid. Några
enheter har haft ungdomar under 18 år som har utfört sådana arbetsuppgifter med gott resultat.
Ett nytt introduktionsmaterial och en ny metod fastställdes lagom till sommaren som innebär att bemanningen förstärks under introduktionen så att det frigörs tid hos personalen till
att introducera nya medarbetare. Metoden ska nu utvärderas. Svårigheter kvarstår att få till
bra introduktioner med kort varsel och i de fall det blir många vikarier under olika tidsperioder.
Hemtjänst

Någon större kompetensväxling har inte skett inom avdelningen för hemtjänst. Till viss del
kan planerarnas uppdrag ses som en viss kompetensväxling som avknoppats från enhetschefernas uppdrag. Kompetensutveckling har givits till planerare inom avdelningen utifrån
deras roll.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Avdelningen har under året tagit fram tydliga uppdragsbeskrivningar för olika ansvarsområden inom avdelningen.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har minskat med en enhetschef och behållit övertaliga administrativa assistenter. Avdelningen har belyst gränssnittet mellan enhetschefen och assistenten och förtydligat vilket stöd enhetschefer behöver och vad administrativa assistenter kan erbjuda. Veckomöten har införts så att planering av administrativt
stöd möjliggörs.
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Avdelningen kommer från och med 2018 att påbörja införandet av stödpedagoger i sina
verksamheter. Stödpedagogerna får en kvalitetsfunktion och ge stöd till kollegor vilket innebär en avlastning för berörd enhetschef.
Hemsjukvård

Hemsjukvården har svårt att rekrytera sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter och har
därför ökat antalet assistenter och undersköterskor för att skapa en hållbar arbetssituation
inom avdelningen. Arbetet sker genom dialogmöten.
Hemsjukvården har tagit emot ett flertal studenter inom de tre legitimationsyrkena som har
fått praktisera i hemsjukvårdens verksamheter och flera av dem har uttryckt intresse för
fortsatt arbete. Nyligen fattade Uppsala universitet beslut om att starta en specialistutbildning till distriktssköterska hösten 2018. Dialogmöten om utbildningen kommer att inledas
under hösten 2017 i syfte att diskutera verksamhetens behov av innehåll.
Avdelningen bedriver ett projekt tillsammans med hemtjänsten, Gråbroprojektet, som innebär att hemtjänsten tar över provtagning från hemsjukvården. Dock bedöms behovet av
detta minska framöver på grund av nytt läkemedel.
Ett arbete pågår för att förbättra introduktionen så att den blir mer riktad efter kunskap
och erfarenhet samt tar tillvara medarbetarens kompetens inom specialområden.
Avdelningen ger en enkät till alla som slutar med frågor om anledningen till varför personen slutar. Enkätsvaren går direkt till avdelningschef som sammanställer svaren och delger
dessa avidentifierat till verksamheten för åtgärder inom framtagna utvecklingsområden.
Ett flertal medarbetare har fått utpekade ansvarsområden vilket medfört möjlighet för dem
att utveckla verksamheten och samtidigt själva utvecklas.
Individ- och familjeomsorg

Region Gotland har inom ramen för handlingsplanen för barn och unga valt att fokusera
på följande områden: utbildning, stabilitet, kompetens, placerade barn och ungdomar och
samverkan. Handlingsplanen innehåller aktiviteter i syfte att säkra kompetensförsörjningen
inom området.
Avdelningen ska utvärdera effekten av införandet av den socialassistent som tillträdde på
avdelningen den 1/12-2016. Upplevelsen är dock att det inneburit en betydande avlastning
för handläggarna som kunnat lämna över administrativa uppgifter till socialassistenten.
Handläggarna upplever att de därmed fått mer tid till arbete med brukarna.
Boende för ensamkommande unga

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Stödboende har påbörjat ett samarbete med arbetsförmedlingen i syfte att öka personalens
kunskaper kring stöd till ungdomar i deras kontakt med arbetsmarknaden.
En enhetschef ingår i projekt ”Trelleborgsprojektet” i syfte att utveckla arbetsmodeller som
leder till etablering. Under hösten kommer avdelningen att ha en heldag med all personal
för att öka kunskaperna kring nya arbetsmodeller.
Avdelningen kommer i september att öppna ett boende för ungdomar med andra behov.
Inför starten av detta boende har några medarbetare deltagit i en utbildningssatsning av
Sveriges kommuner och landsting, SKL och BRIS kring metoden Teaching Recovery Techniques vilket är ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende

15 (42)

Region Gotland
Socialnämnden

Delårsrapport 2
januari-augusti 2017

Terapi. De som gått utbildningen kommer att utbilda vidare inom avdelningen. Samtlig
personal får kontinuerlig handledning.
Driva frågan om socionomutbildning på Gotland

Förvaltningsledningen har de senaste åren arbetat med olika lösningar och aktörer för att få
en socionomutbildning till Gotland. Arbetet med att få utbildningen till Gotland fortsätter.
Minska sjukfrånvaron Återfinns

under punkt 4.4.3.

4.4.2 Prioriterade aktiviteter
Kompetensförsörjning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Kompetensväxling

☐

☒

☐

Skapa karriär- och utvecklingsvägar

☐

☒

☐

Handlingsplaner för svårrekryterade grupper

☐

☒

☐

Driva frågan om socionomutbildning på Gotland

☐

☒

☐

Förbättra introduktionen av medarbetare inom omvårdnadsyrkena

☐

☒

☐

4.4.3 Sjuktal
Minska sjukfrånvaron
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Stöd till chefer

☐

☒

☒

Åtgärder för identifierade förvaltningsövergripande arbetsmiljöbrister

☐

☒

☐

Långsiktigt arbete med storleken på chefsområden i relation till uppdragets
komplexitet och utmaningar

☐

☒

☐

maj

juni

juli

Ackumulerad statistik över sjuktal 2017

(värden inom parentes=fjolårets värde för samma period)

Avdelning

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Htj

jan

11,9 (13,64)

feb

11,61 (12,46)

mars

9,78 (16,69)

April

9,08 (13,58)

8,38 (13,45)

6,04 (11,18)

Ack htj

Säbo

8,94 (9,11)

10,60 (8,19)

8,08 (8,64)

8,28 (7,86)

8,08 (8,34)

6,79 (6,10)

OoF

6,11 (6,00)

5,75 (6,45)

5,18 (5,26)

5,39 (5,88)

5,91 (5,43)

4,39 (4,79)

IFO

6,40 (3,16)

8,10 (5,43)

5,77 (5,35)

5,70 (5,88

5,01 (5,96)

5,36 (5,48)

Myndighet

6,04 (12,76)

6,54 (10,87)

5,45 (9,87)

5,64 (10,90)

8,55 (9,32)

4,86 (6,32)

Hsv+Htj natt

8,18 (5,89)

9,90 (7,14)

7,71 (7,18)

7,97 (6,45)

6,71 (5,86)

BEU

6,93 (-)

5,26 (-)

5,82 (-)

6,40 (-)

4,00 (-)

6,15 (-)

Förvaltn.ledn*

6,86 (7,63)

4,81 (5,97)

6,26 (6,03)

4,79 (5,32)

4,89 (5,90)

6,43 (8,14)

Hela SOF

8,26 (7,97)

8,73 (7,85)

7,23 (7,79)

7,15 (7,83)

6,83 (7,86)

Ack säbo

Ack OoF
Ack IFO

Ack Myndighet
5,71 (4,35)

Ack Hsv+htj natt
Ack BEU

Ack Förv.ledn
5,90 (6,63)

Ack SOF

5,87 (9,46)
8,77 (12,19)
6,19 (6,17)
7,98 (7,65)
3,17 (4,53)
5,09 (5,43)
4,14 (4,42)
5,74 (5,09)
4,04 (4,77)
5,83 (9,15)
5,96 (3,40)
7,37 (5,63)
3,99 (-)
5,48 (-)
4,83 (6,99
5,54 (6,39)
5,14 (5,96)
6,97 (7,36)

*Inkluderar kvalitets- och utvecklingsenheten, administrativa enheten, personalenheten, stab, förvaltningsledning.
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Det ackumulerade sjuktalet i förvaltningen sjönk nästan en halv procentenhet under årets
första sju månader och var 6,97 procent i juli 2017 jämfört med 7,36 i juli 2016. Den stabilt
positiva utvecklingen beror på avdelningarnas aktiva arbete med att komma till rätta med
sjukfrånvaron och skapa hälsosamma arbetsplatser. Den största minskningen i jämförelse
med juli föregående år uppvisar hemtjänsten som sänkt sitt ackumulerade sjuktal för jan-juli
från 9,46 2016 till 5,87 2017. Hemsjukvården och hemtjänst natt dras emellertid med en
negativ utveckling i sitt sjuktal jämfört med föregående år främst beroende på svårigheter
att bemanna vakanser.
I de fall sjuktalen ökar beror det till stor på långtidssjukskrivningar och den ökade arbetsbelastningen orsakad av bl.a. svårigheter att återbesätta vakanser. Sjuktalen varierar också mellan könen där männen uppvisar ett sjuktal för de senaste 12 månaderna på 5,42 medan
kvinnornas sjuktal är högre 7,48.
De enheter som har ett ackumulerat sjuktal högre än 9,0 ska i enlighet med verksamhetsplanen göra en åtgärdsplan på (individ), grupp och enhetsnivå. Åtgärdsplanerna följs upp
inom respektive avdelning och sammanfattas skriftligt med analys till HR-chef den 25/5,
25/9 och 20/11. Resultatet av arbetet redovisas till Socialnämnden.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en riktlinje för storleken på chefsområden med
grund i chefsuppdragets komplexitet och förutsättningar. I verksamhetsplanen har avdelningarna omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemsjukvården, särskilt boende och hemtjänst fått uppdraget att arbeta för att minska antalet medarbetare per chef.
Myndighetsavdelningen

Sjuktalet för avdelningen är efter de första sju månaderna 5,83, vilket är en stor sänkning
jämfört med samma period föregående år (9,15). Statistiken innehåller både lång och korttidssjukskrivningar. Samtliga sjukskrivna medarbetare följs upp kontinuerligt och rehabiliteringsplaner finns upprättade för att återgången till arbetet ska kunna genomföras på ett
strukturerat sätt. I medarbetarsamtalet tar chefen upp frågan om arbetsmiljön är tillfredställande med alla medarbetare och åtgärder vidtas vid behov.
Särskilt boende

Enhetscheferna har enskilda samtal med medarbetarna för att minska medarbetarnas stress.
De strävar också efter ett nära ledarskap där personalen så att personalen blir sedd och bekräftad. På enheterna sker regelbunden översyn av arbetstider, och bemanning sker efter
verksamhetens behov och med delaktighet av personal. En snabbare process av verksamhetsanpassade hjälpmedel har märkts genom den ökade rehabiliteringssatsningen på särskilda boenden av fysioterapeuter och sjukgymnaster.
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Enhetschefernas målsättning är att komma in tidigt i rehabiliteringsprocesser tillsammans
med HR och använda företagshälsovård i enskilda fall. Enhetschef tar alltid kontakt med
den sjukskrivne medarbetaren inom 3 dagar, därefter bibehålls en fortsatt kontinuerlig kontakt.
Medarbetarna har fått kompetensutveckling kring socialtjänstlagen, samt olika webb-utbildningar. Det har också gjorts satsningar på Durewalls lyft- och förflytningsutbildning samt
HLR med interna instruktörer. Totalt har 289 medarbetare genomgått HLR utbildning. Avdelningen har utbildat BPSD-instruktörer i lågaffektivt bemötande vid utåtagerande personer med demenssjukdom så att instruktörerna kan ge stöd och hjälp till personal där behov
uppstår.
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Avdelningen har från och med maj utökat med en enhetschef till på korttidsenheten, vilket
minskat personalgruppernas storlek per chef.
Avdelningen har arbetat med at stärka chefens roll genom att bl.a. säkra det administrativa
stödet för enhetscheferna och även ge utökat administrativt stöd vid behov. Enhetscheferna har haft teamarbete samt även vid behov fått handledning.
Hemtjänst

Hemtjänsten har gjort en kartläggning av enheternas sjuktal där resultatet visar på variationer mellan individ-, grupp och organisatorisk nivå. Kartläggningen pekar på att det finns
en obalans mellan krav och resurser. De enheter som har höga sjuktal har upprättat handlingsplaner för att komma tillrätta med sjukfrånvaron.
På flera enheter har stöd skapats till enhetschef för uppföljning av upprepad sjukfrånvaro
där administrativ assistent har fått som uppdrag att boka enhetschef och medarbetare till
möte vid behov av rehabiliteringssamtal. Metoden upplevs som framgångsrik.
Avdelningen har arbetat med att minska antalet delade turer inom enheterna. För att kunna
minska antalet delade turer arbetar alla medarbetare numera varannan helg. Uppföljning av
detta kommer att ske under hösten. Det har skett en stor minskning av antalet delade turer
inom avdelningen vilket förhoppningsvis ska ge goda effekter på sjukfrånvaron. Det är
dock svårt att skapa hälsosamma scheman utifrån tidsramen, 07:00-22:00, i uppdrag och
kvalitetskrav. Dygnsvilan blir kort när medarbetare slutar 22:00 och börjar 07:00 igen. Alternativet är att arbeta flera kvällar i sträck vilket många upplever som påfrestande.
Hemtjänstlokalerna i södra Visby är inte anpassade utifrån antalet medarbetare som arbetar
i området. Planering pågår för att hitta en annan lösning på lokalfrågan då arbetsmiljön inte
är tillräckligt bra i de befintliga lokalerna.
Samtliga hemtjänstgrupper arbetar med materialet ”Vård i annans hem”.
Dialog om chefens uppdrag och dess förutsättningar förs i ledningsgruppen samt individuellt mellan avdelningschef och med respektive enhetschef. Det ekonomiska läget har medfört att antalet enhetschefer har minskat med en chef vilket medfört att chefsområdena
ökat. Avdelningen planerar för ytterligare minskningar av antalet chefer.
Förutsättningarna för hemtjänst natt är inte optimala med höga sysselsättningsgrader som
motverkar ett hälsosamt schema. Schemaförändringar har genomförts i Visby. Försäkringskassan gör hårdare bedömningar än läkarna vilket gör att medarbetare vid sjukdom kommer tillbaka i arbete för tidigt och därför ofta tvingas återgå till att bli sjukskrivna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
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Avdelningen strävar efter att lägga hälsosamma scheman, vilket bland annat innebär att
undvika långa arbetspass som inte innehåller någon rast.
Avdelningschef har hög tillgänglighet för enhetschefer. Handledning och företagshälsovård
erbjuds vid behov. Alla enhetschefer har tillgång till statistik av sjukfrånvaro i verksamheterna och upprättar handlingsplaner då sjukfrånvaro överstiger 9,0. I verksamheter med hög
frånvaro har enhetschef överbemanning för att säkra kvalitet och arbetsmiljö. Företagshälsovården kontaktas i ett tidigt skede. Arbetet med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön pågår utifrån de handlingsplaner som gjorts tidigare i år.
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Analys har gjorts av inkomna RiTiSk-rapporteringar. Hot, våld och skada ökar i jämförelse
mellan 2016 och 2017, vilket också påverkar sjukfrånvaron.
Avdelningen kommer under september och oktober att genomföra en instruktörsutbildning för lågaffektivt bemötande och självskydd där nio medarbetare kommer utbildas till
instruktörer. Syftet är att snabbare kunna få in handledning i arbetsgrupperna i samband
med svårhanterliga situationer. Instruktörerna kommer även att utbilda hela avdelningen i
lågaffektivt bemötande och självskydd.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning sker en ständig översyn av avdelningens chefområden. Avdelningschef håller dialoger med enhetschef om hur arbetsbelastning ser ut och omorganisation görs vid behov. Kompetensväxling har gjorts i syfte att
skapa mer utrymme för enhetschef.
Hemsjukvården

Enhetscheferna följer upp varje medarbetare men behöver ändå förbättra den generella beredskapen för ökad sjukfrånvaro. Den fysiska arbetsmiljön förbättras genom att enheterna
bland annat får bättre lokaler i Visby och Hemse. Ökad rörlighet mellan de olika patrullerna över ön ger en bättre kontinuitet i personalstyrkan.
Hemsjukvården har från och med 2017 cirka 20-30 medarbetare per chef. Hemtjänst natt
som 2017 fått en egen chef har ett alltför stort område med 65-70 medarbetare och enhetschefen har därför 1,0 assistent till sin hjälp. Sammantaget upplever avdelningens enhetschefer att chefsområdena är rimliga.
Individ- och familjeomsorg

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har fortsatt låga sjuktal. Rehabplaner finns för
de medarbetare som är långtidssjukskrivna.
Avdelningen arbetar efter en handlingsplan som även innefattar att se över medarbetarnas
uppdrag så att det blir tydligt. Åtgärder från 2016 års psykosociala skyddsrond genomförs
på samtliga enheter.
Boende för ensamkommande unga

Då avdelningen är ny kan ingen jämförelse från tidigare år göras kring sjuktalen. Under året
har avdelningen antagit riktlinjer för semesteruttag samt upprättat scheman där personal
tillförsäkras veckovila. Nya scheman innebär även att enhetscheferna tydligare kan uppmärksamma och följa upp sjukfrånvaro.
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Fysiska skyddsronder har genomförts och vissa verksamheter har påbörjat ett arbete med
friskfaktorer.
Då avdelningen kommer att minska framöver sker det efterhand nedläggningar av boenden. Avdelningen genomgår även en omställning av HVB till stödboende vilket kommer
att innebära en minskning av personal. Inför förändringar av verksamheten görs riskbedömningar för att identifiera områden som kan påverka personalens arbetsmiljö.
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4.4.4

Antal anställda

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, gör en jämförelse över tid
Förändringar i antal anställda

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

Juli 2017
1 689
140

Januari 2017
1 776
168

Juli 2016
1 749
169

1 829

1 944

1 918

Antal anställda har under de senaste tolv månaderna successivt minskat. Detta beror till
stor del på en minskad tillströmning av ensamkommande barn och unga vilket påverkat bemanningen inom boende för ensamkommande unga, samt att personlig assistans lades ut
på privat regi under februari 2017 vilket minskat bemanningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Mätt på månadsavlönade i juli 2017 hade förvaltningen 16 procent män och 84 procent
kvinnor. Bland de tillsvidareanställda var fördelningen 15 procent män och 85 procent
kvinnor och bland de visstidsanställda 26,5 procent män och 73,5 procent kvinnor. Andelen heltidsanställda uppgick totalt till 49,4 procent varvid andelen kvinnor med heltidsanställning var 46,4 procent och andelen män 53,6 procent. Sysselsättningsgraden bland månadsavlönade kvinnorna i förvaltningen var 92,6 procent och bland männen 96,8 procent.
Inom förvaltningen har den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland månadsavlönade
visstids- och tillsvidareanställda ökat något de första sju månaderna från 91,3 procent i december 2016 till 93,3 procent i juli 2017. Bland de som arbetar deltid var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 84,2 procent.
Myndighetsavdelningen har de senaste månaderna befunnit sig i en stark rekryteringsfas
och ökat sin bemanning med egen personal. Avdelningen har i nuläget två vakanta handläggartjänster.
Avdelningen för särskilt boende har inte genomfört några större verksamhetsförändringar.
Däremot har avdelningen ökat med en enhetschef på korttidsenheten sedan april. I övrigt
endast mindre justeringar i sysselsättningsgrader och användande av flyttid. Avdelningen
har för närvarande tre vakanta sjukskötersketjänster på korttids natt och kväll.
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Hemtjänsten har minskat antal brukare (totalt -7 procent hemtjänsttimmar natt och dag december 2016-juli 2017), vilket också medfört en minskning av den månadsavlönade personalen med sex medarbetare under de första sju månaderna. Den pågående förändringen i
antalet hemtjänsttimmar har också gjort att tillsvidareanställningarna minskat med tolv anställningar under årets sju månader. Antalet personer inom hemtjänst natt har minskat med
tre personer 2017.
Hemsjukvården har ökat bemanningen med tolv tillsvidareanställda arbetsterapeuter och
fysioterapeuter från hösten 2015 till i år (stimulansbidrag 2016-2018 för ökad bemanning
inom äldreomsorgen). Antalet personer i övrigt har minskat inom hemsjukvården på grund
av samt minskade volymer samt stor omsättning (januari-augusti 18%) och svårighet att
återbesätta vakanser. I augusti hade avdelningen tio vakanta tjänster. Totalt inom avdelningen har antalet månadsavlönade minskat med åtta personer januari-juli, varav fem tillsvidareanställningar.
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Individ- och familjeomsorgen har minskat med fyra tjänster på beroendevården som ett led
i effektivisering och utökat med fem tjänster vid familjehem, utifrån tillskott av budgetmedel. Totalt har avdelningen under perioden januari-juli ökat med tre tillsvidareanställda.
Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som årsarbetare
(enligt sysselsättningsgrad)
Förändringar i antal årsarbetare

Antal årsarbetare
Tillsvidareanställda

Juli 2017
1 539

Jan 2017
1 595

Juli 2016
1 599

Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

167

200

213

1 706

1 795

1 812

Utvecklingen av antal årsarbetare följer utvecklingen för antalet anställda. Avdelningen för
särskilt boende har endast genomfört smärre förändringar, uppåt och nedåt, kring sysselsättningsgrader vid tillsättningar.
I och med att personlig assistans inte längre tillhör omsorgen om personer med funktionsnedsättning, har avdelningens arbetade timmar minskat.
Inom hemsjukvården har antalet årsarbetare ökat i enlighet med satsningen på fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter i och med stimulansmedel.
För hemtjänst natt har antalet årsarbetare minskat på grund av svårigheten att återbesätta
vakanser, lägre volymer, en enkelbemannad bil på natten samt att det skett en justering
nedåt av sysselsättningsgrader på natten. Detta för att ge förutsättningar för en hälsosam
arbetstid på natten.
Individ- och familjeomsorgen har i huvudsak heltidstjänster förutom fyra nattjänster på det
nyöppnade Silvergatan i Hemse och tre tjänster inom socialjouren.
Faktiskt arbetad tid
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Förändringar i faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid
(i timmar)
Tillsvidare
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Visstidsanställda – timavlönade
Totalt
Mertid
Övertid

Jan- Juli 2017

Jan- Juli 2016

Förändring (i %)

1 244 470
153 592

1 297 838
193 272

-4,1
-20,5

173 305

202 974

-14,6

1 571 366
2 413
5 004

1 694 085
3 064
7 238

-7,2
-21,3
-30,9

Den faktiskt arbetade tiden under januari till juli 2017 har överlag minskat jämfört med
motsvarade period 2016.
Avdelningen för särskilt boende har gjort justeringar i scheman och sysselsättningsgrader
något som kan ha minskat den arbetade tiden något.
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I och med hemtjänsten minskat sin personalstyrka har även antalet arbetade timmar minskat.
Inom hemsjukvården har den faktiskt arbetade tiden minskat på grund av lägre behov, stor
personalomsättning och brist på personal förenat med svårighet för resursteamet att bemanna. Hyrpersonal har använts för att klara verksamheten.
De förändringarna som finns inom individ- och familjeomsorgen beror på vakanser.

4.4.5

Viktiga händelser inom verksamheterna

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har till och med augusti anställt 16 nya medarbetare (varav tre vikariat), vilket lett till en bättre arbetsmiljö med bland annat rimligare arbetsmängd. Avdelningen jobbar efter ett strukturerat introduktionsprogram som alla nya medarbetare genomgår. De nya medarbetarna ges därigenom förutsättningar för att bli trygga i sin yrkesroll och på sin arbetsplats så att de trivs med sitt arbete. Därtill kommer den nära kollegiala
handledningen som möjliggör för dem att dela sina funderingar och upplevelser med någon
som lyssnar.
Särskilt boende

Utvalda enheter deltar i ESF-projekt (Europeiska socialfonden) för språkpraktik och integration på arbetsplatser för nyanlända, vilket har resulterat i nya vikarier. Av 17 IPA-kandidater har 14 fått sommarvikariat. Dessutom har ett flertal av praktikanterna fått förlängning
under hösten.
Rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och undersköterskor är bekymmersamt. För tillfället
har avdelningen vakanta sjukskötersketjänster varav tre på korttids kväll och natt. Även övriga boenden har fått svårigheter att rekrytera personal, vilket pressar verksamheterna.
Hemtjänst

Avdelningen arbetar aktivt med sin arbetsmiljö. Antalet schemalagda delade turer har minskat inom avdelningen. Enhetschefer och fyra hemtjänstgrupper på södra Gotland har flyttat till nya gemensamma lokaler.
Under våren och sommaren har resursteamet haft svårt att bemanna vilket medfört ökad
belastning på både enhetschefer och ordinarie personal. Flera medarbetare i hemtjänsten
har inför sommaren antagit erbjudandet om att flytta sin huvudsemester till annan del av
året än sommarperioden och flertalet av dem kommer att ta ut sin semester under hösten.
Alla medarbetare som arbetade under sommaren inom äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg, både vikarie och ordinarie, har fått varsin biobiljett som uppskattning
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47% av medarbetarna i hemtjänsten har undersköterskekompetens.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

På några enheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning pågår utbildningen ”Ta din roll på jobbet”, både som tema på planeringsdagar och i studiecirkelform
utifrån ett studiematerial. Avdelningen kommer även att genomföra en studiecirkel för enhetschefer och administrativa assistenter med samma tema.
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Arbete har startat upp med att verksamheter tar emot praktikanter från ESF projekt IPA
(integration på arbetsplatsen). Projektet syftar till att få in nya svenskar genom språkintegrerad praktik. Hittills har avdelningen erbjudit fyra platser.
Hemsjukvård

Kväll- och nattverksamheten är särskilt sårbar med många vakanser och mycket få sökande
till de vakanta tjänsterna. Hemsjukvården har behövt fler personer 2017 än tidigare. Behovet av hyrsjuksköterskor fortsätter under hösten.
En högskoleutbildning för sjuksköterskor på 7,5 högskolepoäng i diabetesvård pågick mars
till och med maj med 27 deltagare från bland annat hemsjukvården och särskilt boende,
inom egen och privat regi.
I slutet av augusti genomförde avdelningen en 2,5 dagars utbildning i 24-timmars positionering (hur man sitter och ligger bäst vid funktionsnedsättning) till all rehabiliteringspersonal
där också medarbetare från hälso- och sjukvårdsförvaltningens deltog.
Individ- och familjeomsorg

Fortsatt mycket stora svårigheter att rekrytera socionomer, vilket medför stor oro bland
medarbetare och chefer. Arbetsbelastningen har varit hög under första kvartalet och gjort
att avdelningen anlitat socionomkonsulenter vilket är en dyr men nödvändig lösning för att
säkerställa verksamhetens kvalitet och rättssäkerhet.
Sedan hösten 2016 har omställning skett av ungdomsgruppen och ett arbete pågår ör att
anpassa personalens arbetstider efter den nya verksamhetens behov.
Samtlig personal vid enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning har erbjudits
utbildningen Mental Health First Aid (1,5 dagar) under mars månad.
Schema för träffpunkterna har gjorts om så att personalgruppen har inlagd rast i sin arbetstid.
Boende för ensamkommande unga

Avdelningen har nu en egen samverkansgrupp vilket ger goda effekter på arbetsmiljöarbetet. Avvikelser tas upp och behandlas på samverkansmöten och arbetsmiljön är en stående
punkt på verksamheternas arbetsplatsträffar. Flera enhetschefer har gått arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombud.
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Avdelningen har utifrån minskade ersättningar och ändrade förutsättningar varit tvungen
att minska bemanningen. Avdelningen har under våren och början av sommaren minskat
bemanningen med 14 handledare, en enhetschef och en administrativ assistent. För de ungdomar som fyller 18 år och har fått uppehållstillstånd är boendeformen stödboende. Då ersättningen för stödboende är lägre än för HVB planeras en omställning av personal under
hösten i takt med att fler ungdomar blir aktuella för stödboende.
Avdelningens enheter är mindre i jämförelse med förvaltningen i övrigt och bedömningen
görs att enheterna är av rimlig storlek.
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4.5
4.5.1

Ekonomi
Prioriterade utvecklingsområden

Översyn av ersättningsmodell hemtjänst LOV grundad på IBIC

Arbetet pågår och inriktningen är att ha en ny ersättningsmodell för hemtjänst dag klar till
socialnämnden i oktober. Arbetet sker i samråd med utförare. För övriga verksamheter
kommer arbetet med ny modell att ske under 2018.
Inför ersättningsmodell familjebehandling

Familjestödsenheten har infört pilotprojekt avseende ersättningsmodell och arbetet pågår
under 2017 och ska sedan utvärderas. Syftet är att få en bättre ekonomistyrning.
Ny avdelning för ensamkommande barn och unga, omställning till ny ersättning

Boende för ensamkommande unga har gått från att vara en enhet inom Individ och familjeomsorg till att bli en egen avdelning. I samband med detta så har föreståndare blivit enhetschefer. Detta gör att ekonomiarbetet sedan årsskiftet sker närmare verksamheten. Avdelningen har ändrade förutsättningar 2017 i och med Migrationsverkets nya regler och sänkta
ersättningar samt minskat antal ungdomar. Det lägre inflödet av ungdomar gör att verksamheten ställs om och minskas. En omställning av lokaler sker vilket bland annat innebär
att lokaler sagt upp. Från årsskiftet betalas inte längre ersättning ut för ej belagda platser
och från 1 juli så minskades ersättningen. Den tidigare ersättningen på 1 900 kronor per
dygn sänks till 1 350 kronor per dygn för placering inom HVB, hem för vård eller boende.
För placering i stödboende så blir ersättningen 750 kronor för de som fyllt 18 år. För ungdomar under 18 år som bedöms klara stödboende så är ersättningen 1 350 kr per dygn.
Utifrån ovanstående är bedömningen att underskottet för boende i egen regi för ensamkommande barn befaras bli cirka 7 mnkr, i nivå med tidigare prognos. Verksamheten ersätts för belagda platser, i en intern ersättningsmodell, från enheten för ensamkommande
flyktingbarn som arbetar med myndighetsutövning.
Ökad kunskap om bemanningsplanering och schemaläggning

Verksamheterna har inga planerade utbildningar i bemanningsplanering 2017 dock genomfördes en utbildning av flertalet chefer, planerare och vissa administrativa assistenter under
2016. Verksamheter med stora personalgrupper som dagligen anpassar bemanning utifrån
brukarens behov har planerare anställda. Planerarna säkrar att verksamheten bemannas så
effektivt som möjligt.
Åtgärder individ- och familjeomsorgen i syfte att minska antalet placeringar

Se svar under kvalitet avsnitt 4.2.1.
4.5.2 Prioriterade aktiviteter
Ekonomi i balans
Aktivitet

Status

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Översyn ersättningsmodell hemtjänst LOV grundad på IBIC

☐

☒

☐

Inför ersättningsmodell familjebehandling

☐

☒

☐

Ny avdelnings för ensamkommande barn och unga, omställning till ny ersättning

☐

☒

☐

Ökad kunskap om bemanningsplanering och schemaläggning

☐

☒

☐

Åtgärder IFO placeringar

☐

☒

☐
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4.5.3
4.5.3.1

Ekonomisk uppföljning och prognos
Perioden januari till augusti

Nettokostnaden för perioden är förhållandevis låg. För perioden januari till augusti är nettokostnaden 838 mnkr vilket är i nivå med motsvarande period 2016 och ett litet underskott mot budget på 0,4 mnkr (-25 mnkr 2016). Exklusive verksamheten ensamkommande
flyktingbarn har nettokostnaderna ökat med 0,3 procent.
Intäkterna är 626 mnkr vilket är en minskning med 1,9 procent medan bruttokostnaderna
minskat med 0,8 procent till 1 464 mnkr. Personalkostnaderna har minskat med 3,1 procent till 594 mnkr för januari till augusti, då det är färre anställda inom personlig assistans
och verksamheten ensamkommande flyktingbarn. Köp av verksamhet har totalt sett ökat
med 6,2 procent till 213 mnkr för perioden. Det är främst bostad med särskild service LSS,
personlig assistans samt placeringar ensamkommande flyktingbarn som ökat.
Under årets första åtta månader är kostnaderna för hyrpersonal (sjuksköterskor och socionomer) 7,6 mnkr vilket är alarmerande. Motsvarande period föregående år uppgick kostnaden 1,6 mnkr.
4.5.3.2

Helårsprognos

Förvaltningens prognos för helåret är ett underskott på 27 mnkr (underskott 2016 uppgick
till 25,3 mnkr efter kostnadstäckning för flyktingmottagning med 8,9 mnkr). Prognosen exklusive mottagande av ensamkommande flyktingbarn visar på ett underskott på 16,7 mnkr.
Inför 2017 ökades budgetramen med 3,8 procent och budgetmedel tillfördes för LSS-insatser med 7 mnkr och förstärkt familjehemsorganisation med 5 mnkr. Förvaltningen tillfördes också medel för resursfördelningsmodell med 19,6 mnkr, löneökningar 18,3 mnkr,
svårrekryterade grupper 5 mnkr samt för prisökningar på externa avtal 6,6 mnkr.
Nettokostnadsökningen för 2017 är bedömd till 3,8 procent, 2016 var ökningen endast 1,6
procent. Nettokostnadsökningen exklusive ensamkommande flyktingbarn bedöms till 3,6
procent.
Intäkterna totalt sett bedöms minska med 5,9 procent vilket är kopplad till färre ensamkommande flyktingbarn och sänkt ersättning från Migrationsverket.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Kostnaderna antas minska med 0,5 procent varav personalkostnaderna minskar med 2,8
procent då det är färre medarbetare inom personlig assistans och ensamkommande flyktingbarn. Kostnad för köp av verksamhet ökar 4,1 procent vilket främst avser LSS-verksamhet.
Kostnaderna för hyrpersonal beräknas uppgå till drygt 13 mnkr för 2017, för 2016 var motsvarande kostnad cirka 3 mnkr. Denna ökning är oroväckande och för att bryta utvecklingen är det är mycket viktigt med fortsatt satsning på kompetensförsörjning och särskilda
lönesatsningar mot bristyrken.
Förvaltningens ekonomi är inte i balans och bedömningen är ett underskott mot budget på
27 mnkr. Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är under-
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skott för LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det prognostiseras fortsatt stora
underskott.
Av det prognostiserade underskottet avser 10,3 mnkr underskott för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Storleken på underskottet är svårt att bedöma och bygger på antaganden om antal barn och nya förutsättningar med sänkta ersättningar från 1 juli. Det är
viktigt att förvaltningen kompenseras för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det inte
finns någon budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av medel för täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Tidigare handlingsplan för att minska utbud och kostnader har givit effekt. Där finns endast två uppdrag kvar, översyn av måltid och översyn av sociala företag, det är därför nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska utbudet för att minimera underskottet.
Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ger Region Gotland 13,7
mnkr i stimulansmedel för 2017. Dessa medel ökar antalet anställda och används till
• ökad nattbemanning på demensboenden som har flera våningsplan,
• ökad bemanning på korttidsenheten,
• ökade rehabiliteringsresurser på särskilt boende.
Ett fördelningstal per plats i särskilt boende ger även privata utförare del av stimulansmedlen för rehabilitering. Stimulansmedlen ingår i prognosen.
Ekonomisk redovisning av resultat och prognos per verksamhet

Resultat period och prognos Jan-aug 2017 Jan-aug 2017 Jan-aug 2017

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Verksamhet (tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Totalt exkl flyktingverksamhet

Utfall
1 045
787
18 259
469 900
154 660
168 950
12 029
5 134
3 822
4 157
838 743
834 920

2017
2017
2017
2016
Budget
Resultat
Prognos
Budget Resultat
Utfall
1 032
-12
1 711
1 549
-162
1 572
826
39
1 234
1 239
5
1 169
20 118
1 859
29 233
30 177
944
35 737
489 027
19 127
713 409
733 513
20 104
696 252
149 790
-4 870
235 649
224 673
-10 976
229 791
154 726
-14 224
257 787
232 081
-25 706
242 956
13 530
1 501
19 486
20 294
808
17 697
6 253
1 119
9 346
9 380
34
7 421
-5
-3 828
10 261
-6
-10 267
-1 432
3 096
-1 061
6 426
4 642
-1 784
5 816
838 393
-350 1 284 542 1 257 542
-27 000 1 236 977
838 398
3 478 1 274 281 1 257 548
-16 733 1 238 409
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4.5.4

Ekonomiskt läge verksamhet och utförare

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

Ekonomin för verksamheten totalt sett visar ett överskott mot budget med 20 mnkr (2016
var överskottet 7,5 mnkr). Överskottet kommer att minska 2018 då antalet platser inom
särskilt boende ökar och ersättningen för hemtjänsten justeras upp. Resursfördelningsmodellen, som bygger på antalet äldre personer på ön, skapar goda förutsättningar att klara de
ökade kostnaderna för äldreomsorgen när antalet äldre ökar.
Hemtjänstvolymerna ligger på en lite lägre nivå än motsvarande period föregående år,
minskningen av antalet timmar är 5 procent. Minskningen beror delvis på att socialnämnden tidigare har fattat beslut om förändrade riktlinjer och schabloner för vissa hemtjänstinsatser under de senaste åren. Förändringar sker gradvis i och med att handläggarna gör individuella uppföljningar av hemtjänstinsatser årligen, vilket man nu ser effekterna av.
Våra brukare har större betalningsförmåga samtidigt som maxtaxan höjdes från juli 2016
vilket innebär en ökad intäkt med cirka 1,2 mkr i jämförelse med samma period 2016.
Antalet personer med boendestöd fortsätter att öka i jämförelse med samma period föregående år. Däremot så har antalet beviljade timmar sjunkit något vilket bland annat är ett resultat av individuella uppföljningar. Trots detta är kostnaderna är betydligt högre än föregående år. Volymer följs och analyseras noggrant.
Införandet av arbetssättet IBIC, individens behov i centrum, pågår och förväntas ge högre
kvalitet till brukarna. Arbetssättet kräver mer handläggartid kopplat till analys och uppföljning vilket ger ökade kostnader.
Under hösten kommer äldreboendet Fältgatan 79 att avvecklas och de flesta brukare flyttas
till det nya boendet på Terra Nova. Detta ger avvecklingskostnader som inte är kända i
dagsläget.
Vård och omsorg i ordinarie boende, hemtjänst, LOV i egen regi

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Den egna regin bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV med ersättning per timme för beviljad tid. Ett underskott på 3,2 mnkr befaras vilket är en förbättring mot tidigare prognos.
Antalet hemtjänsttimmarna minskar och utifrån detta sker en anpassning så att antalet chefer och arbetsgrupper minskas. Arbetet med bemanning och planering är mycket viktigt
och här finns hög kompetens. Inom hemtjänsten sker det ofta snabba omställningar till exempel när brukare läggs in eller kommer hem från lasarettet, då gäller det att snabbt anpassa bemanningen. Avdelningen arbetar aktivt med ekonomistyrning i form av olika typer
av effektivitetsmått som noga följs för varje hemtjänstgrupp. Efter att har arbetat intensivt
med flera aktiviteter för att minska sjuktalet sjunker det nu vilket också ger lägre kostnader.
Införandet av nyckelgömmor är positiv för både brukare som snabbare får hjälp vid larm
och för medarbetare.
Dock finns fortfarande ett underskott och en anledning är att ett antal brukare med stora
omvårdnadsbehov som behöver dubbelbemanning, motsvarar cirka 26 000 timmar per år.
En annan anledning är att de senaste årens löneökningar inom Kommunals avtalsområde
inte täckts av ersättningen.
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Hemtjänsten i egen regi täcker hela Gotland vilket ger stor geografisk spridning av brukarna med höga kostnader som följd. Ungefär hälften av brukarna finns utanför Visby.
Ovanstående gör att egen regi inte verkar på samma villkor som de privata utförarna.
I dagsläget täcker inte ersättningen kostnaderna men ersättningsnivån ses över i samband
med införande av IBIC. På sikt behövs också en differentiering av ersättningen mellan
tätort och landsbygd, men för att genomföra detta måste verksamhetssystemet utvecklas.
Hemtjänst natt egen regi

Ett underskott på 1,6 mnkr befaras vilket är en försämring mot tidigare prognos. Antalet
brukare och hemtjänsttimmar minskar. Sjuktalet minskar samtidigt som det är relativt hög
personalomsättning. Svårigheten att få tag i vikarier har lett till ökade kostnader.
Särskilt boende i egen regi

För verksamheten prognostiseras ett underskott med 4,3 mnkr. Orsaker till underskottet är
kostnader kring bemanning bland annat på korttidsenheten och avvecklingskostnaderna för
Fältgatan 79. Svårighet att rekrytera sjuksköterskor till korttids och Pjäsen medför köp av
tjänst genom bemanningsföretag vilket ökar kostnaderna. För att lyckas bemanna under
sommaren har ett antal anställda flyttat sin semester, mot en ersättning, vilket också ökar
kostnaderna. Ökad omsättning av boenden, kortare vistelsetid i det särskilda boendet medför ökat vård och omsorgsbehov oftast vid palliativt skede.
Korttidsenheten har ett stort flöde av multisjuka brukare. Av 228 brukare hittills har 79
brukare återgått till ordinarie boendeform, 60 brukare flyttat till särskilt boende. Vi ser även
en ökad mängd brukare (29) som planeras/förbereds komma till korttids men som aldrig
kommer då de är för dåliga för att komma. 38 brukare har sänts tillbaka till slutenvården då
det varit svårt medicinskt sjuka och behöver vidare vård och behandling. Korttidsenheten
är i behov av ombyggnad för att säkerställa en god kvalitet dock leder ombyggnad till ökade
kostnader.
I syfte att sänka kostnaderna för måltider pågår en översyn inom området i samarbete med
regionstyrelseförvaltningen. Det är stort behov av att byta ut tillkallelselarmen på flera boenden, nu är en ny upphandling på gång då den tidigare blivit överklagad. I väntan på detta
har bemanningen ökats för att säkerställa brukarnas säkerhet.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Hemsjukvård

För verksamheten prognostiseras ett överskott på 2,6 mnkr. Antalet brukare inskrivna i
hemsjukvården minskar. En utökning av antalet arbetsterapeuter och fysioterapeuter har
skett vilket finansieras med statliga stimulansmedel på upp till 7,5 mnkr. Denna personal
arbetar främst mot särskilda boenden och arbetet syftar till att förbättra livskvaliteten för
brukarna. Personalen arbetar också mot privata utförare. I övrigt är det problem att rekrytera personal samt en ökad personalomsättning. För att lösa bristen på sjuksköterskor anlitas hyrpersonal. En anledning till överskottet är vakanta tjänster samtidigt som det är höga
sjuktal och övertid för befintliga medarbetare.
Under våren beslutade socialnämnden att förvaltningen inte ska sälja hälso- och sjukvårdsinsatser till privata utförare. Utförarna ansvarar själva för att rekrytera och bemanna utifrån
nämndens krav. Verksamhet som bedrivs i egen regi inom socialförvaltningen har dessutom svårt att rekrytera och behöver använda hyrpersonal. Det är då inte rimligt att sälja
tjänster till privata utförare.
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Verksamheten psykisk funktionsnedsättning SoL i egen regi

Antalet brukare som får boendestöd fortsätter att öka dock minskar antalet timmar per
brukare och totalt sett. Det är fler beslut om insatser kvällar och helger samt större spridning av brukare geografiskt.
Insatser enligt LSS

Det har varit underskott i verksamheten i flera år och inför 2017 har 7 mnkr tillförts, trots
detta befaras ett underskott på cirka 11 mnkr (underskott 16,3 mnkr 2016). Volymerna
ökar både för daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med särskild service. Här
finns det en kö då det är brist på bostäder vilket kräver lösningar på kort och lång sikt. Det
är nu ett mycket bättre bemanningsläge på handläggarenheten vilket gör att de hinner utreda mer och därmed fattas det fler beslut om insatser.
Driften av personlig assistans har lagts ut på privat utförare från 1 februari och enligt tidigare bedömning ger detta en kostnadsminskning på cirka 5 mnkr framåt, dock belastas året
med övergångskostnader.
LSS-insatser egen regi

Utförare i egen regi prognostiserar ett underskott på 2,1 mnkr. Personlig assistans avvecklades och lades över till privat utförare i februari, övergången är förenad med kostnader på
3,4 mnkr. Kostnaderna avser bland annat felaktigt utbetalda ersättningar från Försäkringskassan, semesterlöner och omställning av personal. Dock kommer avvecklingen att ge
bättre ekonomi framåt. En utveckling och förtätning av korttidsverksamheterna pågår i
syfte att få en mer effektiv verksamhet genom full beläggning när verksamheten är öppen
och sedan ha stängt vissa dagar. Måltidsavgifterna för både brukare och medarbetare ses
över och förenklas.
Individ- och familjeomsorgen

Barn- och ungdomsvården

Det är ett fortsatt stort underskott inom barn- och ungdomsvården och kostnaderna har
ökat med drygt 4 procent årets första åtta månader, jämfört med samma period 2016. Svårighet att rekrytera socionomer leder till att hyrpersonal används vilket ökar kostnaderna,
fram till juli är kostnaden 2,5 mnkr. Kostnaderna för placering av barn och unga har ökat
kraftigt senaste åren men ser nu ut att plana ut.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Kostnad placeringar barn och unga, tkr
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Under våren startades ett eget utrednings- och behandlingshem i Hemse för föräldrar och
barn med plats för fyra utredningsfamiljer. Målet är att höja kvaliteten då barn och föräldrar
slipper byta miljö och minska kostnaderna för denna typ av placeringar som 2016 kostade
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cirka 10 mnkr. Uppstarten har dock varit förenad med svårigheter kring rekrytering och rätt
kompetens.
Familjehemsorganisationen har fått förstärkt budget med 5 mnkr för att öka antalet familjehemssekreterare som enbart sysslar med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem i egen regi. Det innebär att man på ett bättre sätt kan möta behovet av att utreda nya
familjehem eller eventuella släktingar som möjliga familjehem, utan att behöva använda
konsulentstödda organisationer när placering är nödvändig. Det har tillkommit fler familjehem samtidigt som kostnaderna sänkts då riktlinjerna för ersättning sett över. Trots detta
har antalet placeringar i konsulentstödda familjehem ökat.
Inom familjestödet har kostnaderna och underskottet mot budget minskat genom fokus på
ekonomistyrning och omställning av verksamhet. Under 2017 sker en omställning från
egen HVB-verksamhet (hem för vård eller boende) för ungdomar till förmån för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer, familjerådslag. Placering ska
vara den sista utvägen, andra stödinsatser ska vara uttömda och familjens egna resurser ska
vara kartlagda. Placering vid HVB-hem ska erbjudas de med den svåraste problematiken
och där det finns ett särskilt skyddsbehov. Detta borde kunna minska behovet av placeringar.
Beroendevården

Ekonomin för beroendevården bedöms ha ett underskott mot budget på 0,8 mnkr. Under
2016 skedde en minskning med fyra tjänster samtidigt som arbetet med att hitta alternativ
till placeringar hittills verkar vara framgångsrikt. Åtgärderna är i första hand en kombination av boende på sviktplatser och öppenvård i alkohol- och drogrådgivningen och/eller
MiniMarias regi. Antalet placeringarna har minskat. Om det beror på resultat av arbetet
med att hitta alternativ till placeringar eller om det beror på tillfälligheter är för tidigt att
säga.
Försörjningsstödet

Försörjningsstödet har nu börjat öka då det är fler hushåll med nya gotlänningar, som ännu
inte kommit igång med sin etableringsersättning, eller där ersättningen inte räcker för familjens behov. Det är också fler hushåll där dagarna med aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen är slut samt fler avslag än tidigare på sjuk- och aktivitetsersättning. Helårsprognosen för försörjningsstödet med en budget på 65 mnkr ger ett litet överskott på 0,5
mnkr, att jämföra med ett överskott på 6,7 mnkr för 2016.
Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, tkr 2016-2017
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Med tanke på att Gotland ska ta emot runt 213 personer i etablering under 2017 kommer
detta att påverka försörjningsstödet. Denna grupp kräver mycket mer tid än andra grupper,
en tid som i slutändan är väl investerad för att få förståelse för hur försörjningsstödet fungerar och för hur man snabbast möjligt ska bli självförsörjande.
Flyktingmottagning

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn har nya förutsättningar jämfört med 2016
med ändrade regler och sänkta ersättningar från Migrationsverket och det är mycket osäkert hur detta påverkar ekonomin. En annan stor osäkerhet är antalet barn/ungdomar. Det
är därför mycket svårt att göra en ekonomisk prognos men bedömning är att underskottet
blir cirka 10 mnkr utifrån dagens antaganden. För närvarande finns 162 flyktingbarn i socialförvaltningens omsorg samt ett tiotal barn som bor med närstående vuxen.
Vad gäller de egna boendena, HVB-verksamheten se svar ovan 4.5.1 fråga 3. Hur går anpassningen av verksamheten till ny ersättningsnivå? Minskade ersättningar och minskat inflöde av
ungdomar har gjort att verksamheten varit tvungen att anpassa antal boenden och personal
utifrån nya förutsättningar och utifrån detta beräknas nu underskottet kunna stanna på
cirka 7 mnkr. Verksamheten ersätts för belagda platser, i en intern ersättningsmodell, från
enheten för ensamkommande flyktingbarn som arbetar med myndighetsutövning.
Vad gäller myndighetsutövning, utredning av barnen/ungdomarna samt nettokostnad för
placeringar beräknas ett underskott på drygt 2 mnkr. För myndighetsutövning erhålls en
engångssumma det år barnet/ungdomen kommer till Gotland, dock sker utredningar kontinuerligt så länge de finns kvar i socialförvaltningens omsorg, ersättningen täcker inte
denna kostnad. Under året har intäkter för placeringar från tidigare år kommit in vilket inte
varit med i tidigare prognoser.
Ekonomisk redovisning av resultat och prognos per avdelning

Resultat period och prognos Jan-aug 2017 Jan-aug 2017 Jan-aug 2017

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Organisation (tkr)
Centralt SOF, nämnd
Myndighetsavdelning
Särskilt boende
Hemtjänst dag
Omsorg om funktionsnedsatta
Hemsjukvård, hemtjänst natt
Individ o familjeomsorg
Kvalitets-utvecklingsavdelning
Boende ensamkommande unga
Totalt

Utfall
21 071
562 777
-136
906
16 593
52 359
176 412
4 702
4 060
838 743

Budget
18 219
584 645
584
149
16 248
52 157
160 631
5 764
-3
838 393

Resultat
-2 852
21 868
720
-757
-344
-202
-15 781
1 061
-4 063
-350

2017

2017

Prognos
Budget
28 624
27 328
855 442
876 926
5 222
881
3 428
225
26 423
24 369
78 066
78 232
272 344
240 940
7 932
8 645
7 061
-4
1 284 542 1 257 542

2017

2016

Resultat
Utfall
-1 296
35 920
21 484
835 702
-4 341
1 383
-3 203
1 588
-2 054
24 894
166
77 508
-31 404
252 104
713
7 879
-7 065 ny avd
-27 000 1 236 978
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4.5.5

Kostnadsjämförelser 2016

Jämförelsegrupperna Liknande kommuner har uppdaterats på grund av ny kommungruppsindelning. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har utarbetat en ny kommungruppindelning som gäller från och med 1 januari 2017. En ny grupp, Mindre stad/tätort har införts och som nu även gäller Gotland. (Definition minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort.) Därmed har siffrorna korrigerats från tidigare år.
Kostnadsjämförelser

För att veta om resurserna nyttjas på ett effektivt sätt sker jämförelser med andra kommuner och över tid. Kostnadsutvecklingen utgår ifrån verksamhetsbegrepp och den statistik
som finns i Sverige Kommuner och Landstings statistikdatabas Kolada (kommun och
landstingsdatabasen).
Äldreomsorgen

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Kostnaderna för äldreomsorg, sett som kronor per invånare, visar att kostnaderna är lägre
än liknande kommuner och lägre än riksgenomsnittet.

Kostnaderna per brukare inom särskilt boende ligger högre än liknande kommuner men
lägre än riksgenomsnittet. Kostnaderna per brukare inom hemtjänst är lägre. 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.
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LSS

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.

Det finns ett utjämningssystem för LSS-kostnader som grundas på kostnadsläget för samtliga kommuner. I och med att socialförvaltningen driver LSS-verksamheten till relativt låga
kostnaderna får regionen betala till systemet. Då all personlig assistans lagts 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
kostnad 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.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Utifrån kostnadsjämförelserna framgår tydligt att kostnaderna för LSS-insatser är låga på
Gotland. Under de senaste åren har volym och kostnadsläget ökat liksom underskottet för
verksamheten. För 2017 tillfördes 7 mnkr vilket minskar underskottet men det är inte tillräckligt för att få en budget i balans. Underskottet för verksamheten bedöms bli 11 mnkr
för 2017.
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Individ- och familjeomsorgen

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 ligger i nivå med
andra kommuner.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Som helhet har förvaltningen låga kostnader för äldreomsorg och LSS-insatser, dock är individ- och familjeomsorgens kostnader mycket högre än liknande kommuner och riksgenomsnitt. För att sänka kostnadsläget pågår ett antal åtgärder bland annat förstärka familjehemsorganisationen och öppnat ett eget utredningshem för föräldrar och barn. Neddragningar och effektiviseringar har skett inom missbrukarvården vilket lett till minskade kostnader.
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4.5.6

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 7,5 mnkr. Budgeten avser ombyggnad av entré till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan 2,5 mnkr och pott för verksamhetsanpassning och utrustning 5,0 mnkr.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan är
mycket angeläget och en förstudie pågår. Receptionens utformning innebär en risk för både
brukare och personal. För att undvika allvarliga tillbud måste receptionen byggas om. Ett
uppdrag att se på utformning av ny 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.
Investeringspotten för verksamhetsanpassning och utrustning uppgår till 5 mnkr och fram
till och med augusti har 1,4 mnkr förbrukats. Flera äldreboenden behöver nya tillkallelsesystem vilket också reserverats medel för i investeringsbudgeten. Dock kan detta inte ske i år
då upphandlingen av systemen måste göras om. Av potten beräknas 4 mnkr användas till
övriga investeringar så som till exempel utrustning av nya lokaler på Hemse vårdcentrum
för hemtjänst och hemsjukvård.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Investeringar 2017

budget

prognos

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

5 000

4 000

Ombyggnad entré Polhemsgatan IFO

2 500

0

Summa

7 500

4 000
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☒

☒

☒

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☒

☐

☐

☒

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☒

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☒

☒

☒

☒

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☒

☒

☒

☒

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☒

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☒

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐

36 (42)

Region Gotland
Socialnämnden

Delårsrapport 2
januari-augusti 2017

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☐

☐

☐

☐

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☒

☒

☒

☒

22. God kvalitet i omsorgen

☒

☒

☒

☒

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☒

☒

☒

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☒

☒

☒

☐

Ekonomi

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☐

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

Under perioden har socialförvaltningen genomfört en brukarundersökning inom hemsjukvården samt deltagit i den nationella brukarundersökningen IFO.
4.5.7

Brukarundersökning Hemsjukvård

Brukarundersökning inom hemsjukvården mäter kvalitetsfrågor; information, delaktighet,
förtroende, bemötande och den totala nöjdheten. Totalt besvarade 265 patienter enkäten.
Resultaten visar att 96 % av de svarande är mycket eller ganska nöjda med den vård som
ges av hemsjukvården. Majoriteten av de svarande känner förtroende för personalen och
blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. När det gäller upplevelsen av delaktighet i planering och beslut är resultatet något sämre. Knappt hälften av patienterna uppger att de inte vet hur de ska lämna synpunkter och klagomål på hemsjukvården. Hemsjukvården har infört en sjukskötersketjänst med ansvar för utbildning och mentorskap kring
vårdplaner där patientdelaktighet är en viktig del.

Totalt antal svaranden: 265 personer

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

4.5.8

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen

Den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen avser myndighetskontakten och mäter fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring, tillgänglighet samt klientens totala nöjdhet. Totalt besvarade 149 klienter på Gotland enkäten. Gotlands socialtjänst har överlag goda resultat över det nationella genomsnittet. Det lätt att få kontakt med och förstå informationen från socialsekreterare. Klienter
upplever att de blir lyssnade på och får vara delaktiga. Resultaten visar något sämre kring
hur klienterna upplevt att de fått vara med och påverka vilken insats de ges samt hur deras
situation förändrats sedan de fått kontakt med socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen
har genomfört en målgruppsinventering med syfte att kartlägga familjens behov, insatser
och allvarlighetsgrad. Analysen av kartläggningen syftar till att ge rätt insatser utifrån individens behov. Individ- och familjeomsorgen har även skapat en organisation för familjerådslag, vilket medför att klienten/familjen beslutar om sin/sina insatser.
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Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från
socialtjänsten i kommuen?
2%

11%

11%

Mycket nöjd
38%

Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

38%

Vet inte/ingen åsikt

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Totalt antal svarande: 149 personer.
Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Hemsjukvården

-Patienter är nöjda med den
vård som ges av hemsjukvården
-Patienter har förtroende för
personalen i hemsjukvården
-Patienter blir bemötta med
respekt och på ett hänsynsfullt sätt

- Kunskap om hur synpunkter och klagomål lämnas
-Öka delaktighet i planering
och beslut

-Utbildning kring vårdplaner
och patientdelaktighet

IFO myndighet

-Lätt att få kontakt med socialsekreterare
-Socialsekreterare ger tydlig
information
-Klienter upplever delaktighet och inflytande
-Total nöjdhet

-Klientens möjlighet att påverka vilka insatser den ges
-Hur klientens situation förändrats sedan kontakt med
socialtjänsten

- Fortsätta utveckla nätverksarbetet och familjerådslag
-Målgruppsinventering för
identifiering av rätt insats.
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Bilaga 3: Statistik volymer

SoL

2015

2016

2017

kv 1

kv 2

kv 1

kv 2

kv 1

kv2

Antal brukare med verkställda insatser

2 517

2 542

2 382

2 366

2 420

2 430

antal brukare född 1952- / ≥ 65 år

2 214

2 197

2 062

2 041

2 077

2 084

317

345

320

324

343

346

varav född 1952- / ≥ 65 år

1 111

1 105

1 079

1 039

1 050

1 059

varav född 1953 - / < 65 år

134

131

126

124

123

119

TOTALT ANTAL TIMMAR

173 564

177 844

166 467

157 359

154 880

154 424

HEMTJÄNST DAG antal timmar

166 678

170 615

160 588

152 444

149 358

149 864

1 241

1 217

1 192

1 161

1 154

1 168

45

47

45

44

43

43

6 886

7 229

6 022

5 375

5 585

5 023

216

207

181

167

154

151

11

12

11

11

12

11

35

34

28

23

23

16

7

4

5

4

2

1

1 397

1 407

1 360

1 360

1 380

1 386

548

548

566

566

565

565

81

84

71

47

66

74

antal platser

41

43

42

39

47

42

genomsnittligt antal beslut per månad

52

46

50

48

53

52

HEMSJUKVÅRD HSL
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården

398

372

383

364

333

312

1 666

1 702

1 510

1 679

1 758

1 662

590

592

600

601

596

596

170

168

163

167

166

171

278

291

287

292

293

302

127

132

133

131

119

123

17

20

23

22

16

17

3 685

5 064

5 322

4 878

4 567

5 116

110

112

110

109

103

106

9 728

9 728

9 606

9 432

8 940

9 172

antal brukare född 1953-/ < 65 år
HEMTJÄNST

antal brukare
antal timmar genomsnitt per brukare
HEMTJÄNST NATT antal timmar
antal brukare
genomsnitt per brukare och månad
YTTERFALL HEMTJÄNST
antal brukare m 160-190 tim/mån
antal brukare m 200 tim eller mer/mån
TRYGGHETSLARM antal
SÄRSKILT BOENDE
antal platser
antal individbeslut som verkställs
KORTTIDSBOENDE/-PLATSER

Antal hembesök/mån till dessa patienter

LSS

antal brukare med verkställda insatser
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE
antal brukare med verkställda beslut
DAGLIG VERKSAMHET
antal brukare med verkställda beslut
PERSONLIG ASSISTANS
Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

antal brukare med beslut
varav enligt LSS
antal brukare
antal tim/mån i genomsnitt
varav enligt SFB
antal brukare
antal tim/mån i genomsnitt
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STATISTIK VOLYMER forts 2015

2016

2017

kv 1

kv 2

kv 1

kv 2

kv 1

kv 2

107

104

101

102

98

Kommer
senare

72

69

64

65

61

38

35

41

38

41

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem
1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB 1)

33

26

30

36

31

varav SoL

21

16

19

21

17

varav LVU
Anmälningar barn-ungdomar 2)

13

10

12

14

16

344

419

407

440

504

varav barn 0-12 år

207

253

247

241

321

varav ungdomar 13-17 år

137

166

160

199

183

21

23

33

32

12

19

18

30

30

12

Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
Försörjningsstöd antal hushåll

2

6

3

2

4

932

954

810

796

795

varav unga vuxna 18-24

221

229

173

148

155

genomsnittlig tid per hushåll, månader
3)
genomsnittlig utbetalning per hushåll

2,19

2,12

2,16

2,18

2,24

15 667

14 363

15 344

15 445

17 896

öppnade utredningar
externa placeringar HVB

3

15

18

10

34

4

4

5

4

25

externa placeringar konsulentstött famh

1

2

24

27

24

Ensamkommande barn

1) Man kan ha både SoL- och LVU-placering under samma kvartal, ej ensamkommande
2) Antal anmälningar under perioden

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

3) Detta värde säger ingenting om behovet, det är meningsfullt bara för helår
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Bilaga 4: Resultatrapport per verksamhet

Resultatrapport per
verksamhet, tkr

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Budget

Bokslut

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

1 530
1 212
35 443

1 572
1 169
35 737

-42
43
-294

1 549
1 239
27 565

1 711
1 234
29 233

-162
5
-1 668

Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enl SoL
Gemensam adm ÄO
Vård/omsorg i ord. boende
Vård/omsorg i särsk boende
Öppen verksamhet
Hemsjukvård

703 798
0
2 762
288 956
361 335
2 057
48 688

696 252
0
2 276
281 015
365 164
2 234
45 562

7 546
0
486
7 941
-3 829
-177
3 126

733 513
12 518
4 270
299 164
366 281
2 368
48 912

713 409
0
5 472
291 191
368 318
2 164
46 264

Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom
Boende enligt LSS
Pers ass enl LSS o SFB
Daglig verksamhet, LSS
Ledsagare
Kontaktpersoner
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn

213 442
408
7 748
93 180
54 659
33 008
2 925
2 995
607
15 351
2 561

229 791
-1 969
6 691
93 373
67 368
37 613
2 665
3 033
450
18 031
2 537

-16 349
2 377
1 057
-193
-12 709
-4 605
261
-38
157
-2 680
24

224 673
528
10 028
92 973
61 982
33 763
2 882
3 029
618
15 849
3 021

235 649
-558
9 883
99 238
60 144
41 361
2 785
2 687
465
16 786
2 858

Individ och familjeomsorg
Gemensamt IFO
Missbrukarvård
Barn och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Familjerådgivning

211 107
22 582
28 080
90 136
1 282
64 747
2 664
1 616

242 956
14 356
32 257
133 157
950
58 041
2 799
1 396

-31 849
8 227
-4 177
-43 021
332
6 706
-135
220

232 081
30 614
29 002
101 351
1 306
65 350
2 802
1 656

257 787
15 904
29 833
141 853
1 060
64 905
2 842
1 390

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

19 988
9 345
121
4 692

17 697
7 421
-1 432
5 816

2 291
1 924
1 553
-1 124

19 621
10 053
-6
4 642

19 486
9 346
10 261
6 426

20 104
12 518
-1 202
7 973
-2 037
204
2 648
0
-10 976
1 086
145
-6 265
1 838
-7 598
97
342
153
-937
163
0
-25 706
14 710
-831
-40 502
246
445
-40
266
0
135
707
-10 267
-1 784

1 200 678
11 000
1 211 678
1 211 557

1 236 978

-36 300
11 000
-25 300
-26 853

1 257 542

1 284 542

-29 612

1 257 542
1 257 548

1 284 542
1 274 281

-27 000
-16 733

Summa
Buffert
TOTALT
TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING

1 236 978
1 238 410
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1 Sammanfattning
Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet, patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin
vistelse på mottagningen och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO. Från årsskiftet gäller ett nytt samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset. Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen har tillgängliggjorts för patienterna via nätet.
Under sommaren har det varit en hög belastning inom intensivsjukvården, vilket påverkat
flera andra delar inom sjukvården. Vårdplatsläget på avdelningarna har varit ansträngt men
trots allt hanterbart tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer samt ett
mycket gott samarbete inom hela sjukvården.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Stort fokus läggs på olika aktiviteter och insatser för att minska beroendet av hyrpersonal.
Det ekonomiska resultatet är efter augusti månad minus 30,0 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 4,2 procent. Det stora negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet
av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit
möjlig under det första kvartalet.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

2.1

Dialog med socialdepartementet

2.2

Gotländsk sjukvård bland de bästa i Sverige

2.3

Gott betyg efter granskning av psykiatriska heldygnsvården

2.4

Inspektion från läkemedelsverket

2.5

Överklagande av beslut från Arbetsmiljöverket

Den 13 mars träffade regionstyrelsens ordförande, regiondirektören, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören sjukvårdsminister Gabriel Wikström för ett samtal om Region Gotlands förutsättningar att långsiktigt kunna hantera och
framförallt finansiera den demografiska utvecklingen såväl som den generella kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Gotlands särställning som landsting, både i
form av litenhet och i form av geografisk placering, underströks. Initiativet är en följd av
att regeringens planer på att ändra den nationella indelningen till ”storregioner” stoppades
under hösten 2016. Frågan hanteras framöver i samband med översynen av det nationella
utjämningssystemet.
Kvaliteten på hälso- och sjukvården på Gotland håller tillsammans med Jönköping, Halland, Blekinge och Kalmar högsta klass i Sverige. Region Gotland hamnar på tredje plats av
landets totalt 21 landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt för landsting på
16 hälso- och sjukvårdsområden som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerade vecka 5. I rapporten placerar sig Gotland i toppskiktet vad gäller befolkningens syn på
vården, tillgänglighet samt goda medicinska resultat inom ledgångsreumatism och njursjukvård.

Hösten 2016 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg) en tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid psykiatrins heldygnsvård. Under perioden har
beslut kommit. IVO konstaterar att vårdgivaren uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Man konstaterar att det ”… var tydligt för både ledning och personal att det
systematiska patientsäkerhetsarbetet är ett prioriterat område i deras uppdrag.”
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I början av juni var läkemedelsverket på Visby lasarett, Sjukhusapoteket för att göra en inspektion av läkemedelsförsörjningen och övriga gällande regelverk. Inspektionen föll väl ut,
10 avvikelser identifierades men ingen av dessa var kritisk eller större. De avvikelser som
identifierades är omhändertagna.
Ombyggnad av hygienutrymmen har fortsatt enligt tidigare planering och beräknas vara
slutfört under 2017. Den 22 juni beslutade Arbetsmiljöverket om förbud och föreläggande
om vite, om omvårdnadsarbete på sjukhusets toaletter/hygienutrymmen sker utan att vissa
villkor är uppfyllda. Beslutet är överklagat till högsta instans eftersom det är en otydlighet i
beslutsunderlaget vilka toaletter/hygienutrymmen som avses. Om den nuvarande skrivningen inte förtydligas ytterligare kommer ytterligare ombyggnader av hygienutrymmen
sannolikt att krävas.
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Neddragning av vårdplatser

2.7

En första uppföljning av sommaren inom sjukvården
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Beslutet att minska antalet vårdplatser kunde inte effektueras genast efter årsskiftet på
grund av den höga belastningen i sjukvården under vintermånaderna. Under främst januari
och februari var behovet av vårdplatser större än tillgången och i omgångar behövde extra
vårdplatser öppnas. Under senare delen av mars förbättrades vårdplatsläget och har därefter varit stabilt med undantag för en kortare period under sommaren. Under perioden 10
april-7 juni drogs sju vårdplatser ner på vårdavdelning C3. De utvärderingar och analyser
som genomförts av neddragningen ligger till grund för beslut av fortsatt vårdplatsneddragning inom andra delar av sjukvården från och med hösten 2017.

Under sommaren har, liksom föregående år, vårdplatsantalet varit sammantaget 14 färre
och rehabavdelningen har varit lokaliserad på Visby lasarett. Från midsommarhelgen och
fram till mitten av augusti har intensivvården på Gotland haft en svår överbeläggningssituation. Svårt sjuka patienter, i behov av respirator och annan avancerad vård, i kombination
med svårigheter att bemanna intensivvården med fler specialistutbildade sjuksköterskor
gjorde situationen mycket ansträngd. Under vecka 27 skickades två intensivvårdsbehövande gotlänningar till fastlandssjukhus då kapaciteten på Gotland inte räckte till. Situationen ledde även till att patienter med omfattande vårdbehov flyttades till vårdavdelningar
tidigare än brukligt vilket påverkat bland annat genom behov av extravak på vårdavdelningarna.
Vårdplatsläget på avdelningarna har varit ansträngt under hela sommaren men trots allt
hanterbart tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer samt ett mycket
gott samarbete inom hela sjukvården. Vid ett tillfälle i juli öppnades fem extra vårdplatser
under ett par dygn. Antalet besök på akutmottagningen har ökat jämfört med tidigare år.
Akutmottagningen har även påverkats av intensivvårdens ansträngda situation. Överföring
av patienter till Socialförvaltningen har fungerat väl. Från v. 24 har ett projekt med lättakut
för ortopedpatienter inneburit att alla akuta ortopedpatienter bedöms direkt på ortopedmottagningen vardagar mellan 7.30 – 16.15. Detta har bland annat inneburit väsentligt kortare väntetider för lågprioriterade akuta ortopedpatienter och avlastning för akutmottagningen. Projektet pågår till och med september och skall utvärderas under projektets senare
del.
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Under sommarmånaderna har det varit en utmaning att hantera bemanningsfrågor framförallt gällande oplanerad korttidsfrånvaro och ökat behov av extravak inom hela sjukvården.
Den årliga analysen av sommaren görs efter augusti månad.
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Behålla och rekrytera - för att bli oberoende av hyrpersonal

2.9

Journalen tillgängliggörs via nätet
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom den nationella strategin för ”Oberoende
av inhyrd personal” och godkänt förvaltningens projekt- och handlingsplan. Även Regionstyrelsen står bakom den nationella strategin. En processledare är tillsatt som tillsammans
med HR-chef leder en arbetsgrupp där frågorna bereds samt deltar i det nationella nätverket. En kommunikationsplan har arbetats fram med målet att ge kunskap om problembilden och de negativa effekter som ett beroende av inhyrd personal ger. Planen ska även ge
förståelse om varför det är viktigt att agera tillsammans för att nå ett oberoende. Som exempel på aktiviteter som genomförts kan nämnas framtagande av rekryteringsfilmer, bättre
annonsering av alla vakanser, broschyrer om vilka förmåner som erbjuds, intervjuer med
sjuksköterskor och distriktsläkare om arbetsmiljön. Bemanningsläget inom sjukvården är
fortsatt ansträngt på flera enheter och för flera yrkeskategorier. Behovet av hyrpersonal har
varit fortsatt stort under perioden. Flera verksamheter signalerar att det inför hösten ser betydligt ljusare ut. Den nationella bedömningen är att brytpunkten kommer under första
kvartalet 2018.
Sedan 23 maj finns information från journalsystemet TakeCare tillgänglig för patienterna –
vuxna personer eller barns vårdnadshavare – via webben på 1177 vårdguiden e-tjänster.
Journaler för barn i åldern 13-18 år tillgängliggörs dock inte via nätet. Den 1 november
kommer åldersgränsen för vuxen att sänkas till 16 år. Samtidigt med denna förändring
kommer den enda kvarstående verksamheten, Ungdomsmottagningen, att vara förberedd
för anslutning.
Syftet med att tillgängliggöra journalen via nätet är att stärka patientens rättigheter och delaktighet i sin vårdprocess. Antalet personer skrivna på Gotland som registrerat ett konto på
1177.se har ökat väsentligt de sista månaderna.
2.10 Satsningar inom cancervården

Under 2015 och 2016 har förvaltningen infört sammanlagt 18 standardiserade vårdförlopp
(SVF) i cancervården i enlighet med regeringens och SKL:s nationella satsning. Under 2017
har ytterligare 10 nya SVF införts nationellt, på Gotland infördes dessa 1 mars. I mars månad har även redovisning till SKL och Socialdepartementet för tidigare införda SVF gjorts.
Hälso- och sjukvården på Gotland kunde i samband med detta redovisa patienter i samtliga
18 vårdförlopp införda under åren 2015-16.
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I februari besökte Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotlands ledningsgrupp ön för en
rad dialogmöten med företrädare för hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsledning, cancervården samt patienter och anhöriga om förbättring och utveckling inom cancervården.
Under maj månad deltog hudverksamheten vid lasarettet i melanomveckan då patienter
med oro över pigmenterad hudförändring kunde direktboka sig till specialistundersökning
på hudmottagningen. Under våren har distansoberoende hudbedömningar inletts på Slite
vårdcentral. Arbetssättet innebär att en hudspecialist gör bedömningen digitalt vilket avsevärt kortat ner ledtider för åtgärd av maligna melanom.

7 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

2.11 Förnyat avtal med Karolinska Universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvården på Gotland har sedan många år ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare avtal löpte ut vid årsskiftet och har därför arbetats om. I det
nya avtalet uttrycks bland annat en gemensam avsikt till utökat samarbete avseende distansoberoende vård exempelvis öppenvårdsbesök via videolänk.
Det nya avtalet gäller för perioden 2017-2019.
2.12 Njursjukvården övertas av ny utförare

Efter avslutad upphandling står det klart att företaget B Braun kommer att ta över njursjukvårdsverksamheten i lasarettets lokaler den 1 september 2018. B Braun är verksamma inom
njursjukvård i 30 länder.
2.13 Nuvarande utförare får förnyat avtal gällande sjukvårdsrådgivning

Efter avslutad upphandling står det klart att företaget Previa fortsätter svara på samtal till
sjukvårdsrådgivningen/1177. Det nya avtalet gäller från februari 2018 och avser två år med
möjlighet till förlängning.
2.14 Vårdcentralsfilialen i Klintehamn övertas av privat utförare

Hälso- och sjukvårdsnämnden antog erbjudandet från Unicare att från hösten 2017 driva
mottagningen i Klintehamn som en filial till vårdcentralen på Herkulesvägen i Visby. Verksamheten i egenregi stängdes den 7 juni och Unicare öppnar den 1 september. Avtalet med
Unicare innefattar även övertagande av inventarier. Tre anställda har valt att övergå till den
nya arbetsgivaren. Filialens listade har fått information om att de förs över till Unicare men
att de även kan välja att lista sig vid annan vårdcentral. BVC och sjukgymnastik ingår inte i
den verksamhet som övertas, dessa patienter erbjuds besök i Hemse eller Visby.
2.15 Priser till förvaltningens förbättringsarbeten

Vid Region Gotlands Förnyelsedag i februari prisades flera förbättringsarbeten inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen. "Spimo-mottagning på videolänk", innebär att besök inför operation på fastlandet görs via videolänk, fick 2:a pris. 3:e pris gick till primärvårdens sjukgymnastmottagning för bidraget "drop-in mottagning sjukgymnastik" Dessutom fick "ny
teknik vid sentinel node" och "socialpsykiatriskt team" juryns hedersomnämnande. Sammantaget deltog hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 13 bidrag.
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2.16 Nationellt uppmärksammade förbättringsarbeten

Flera av förvaltningens förbättringsarbeten har rönt nationellt och i ett fall även internationellt intresse. Två förbättringsarbeten har uppmärksammats av SKL - Sveriges Kommuners och Landsting, dels ett tidigare genomfört arbete som har presentats på workshop vid
SKL, gällande psykosocial ohälsa: Att vid telefonrådgivning på vårdcentral direkt triagera
till samtalsbehandlare, vilket leder till snabbare omhändertagande och minskat behov av
sjukskrivning. Dels förbättringsarbetet avseende specialistinskrivningsmottagning ”Spimo”
som presenterades vid Regional cancercentrums konferens i Stockholm 10 maj. Arbetet
med Rätt Använd kompetens – RAK har uppmärksammats på olika sätt nationellt bland
annat av Socialstyrelsen. Även diabetesförbättringsteamet inom barn- och ungdomsmedicins arbete har uppmärksammats. Coachen för teamet är utvald att föreläsa i Oslo inför
den norska, nationella satsningen på förbättringsarbeten enligt den svenska modellen.
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2.17 Aortascreening erbjuds gotländska män

Sedan maj i år erbjuds män på Gotland aortascreening det år som de fyller 65 år, i enlighet
med rikstäckande program. På Gotland beräknas det årligen innebära ca 460 män. Under
året genomförs 5 screeningstillfällen, varav 2 har genomförts. Totalt har hittills 250 män
kallats, varav 202 (80 procent) har genomgått undersökning, övriga har erbjudits ny tid. Av
dem som genomgått undersökning har nio patienter med pulsåderbråck upptäckts. Screeningen syftar till att hitta pulsåderbråcken i tid samt kunna följa och eventuellt behandla
under kontrollerade former, innan de brister. Ett brustet aortaaneurysm är i många fall direkt livshotande. Resultatet (4,5 procent) ligger i nivå med landets övriga glesbygd.
2.18 Ny möjlighet att öva operativa ingrepp

Verksamhet obstetrik och gynekologi har med statliga stimulansmedel införskaffat en laparaskopisimulator. Syftet är att kunna öva denna typ av ingrepp via ”titthål”, vilket är en
viktig del i strategin att öka antal minimalinvasiva ingrepp som ger ett snabbare återställande än traditionell operationsteknik. Simulatorn kommer att kunna användas av samtliga
opererande verksamheter på Visby lasarett.
2.19 Nytt arbetssätt för att minska kötider för diktat

Efter att väntetiden för utskrivna diktat ökat har de medicinska sekreterarna inom de opererande specialiteterna under våren testat ett nytt arbetssätt. Arbetssättet innebär att varje
medicinsk sekreterare avsätter två timmar per dag för att enbart fokusera på att skriva diktat. Resultatet blev att väntetiderna förkortades, inom vissa specialiteter har kön av diktat
helt arbetats bort. Arbetssättet fortsätter och kommer även att provas inom de medicinska
specialiteterna.
2.20 Patienterna är nöjda efter besök vid akutmottagningen

Patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin vistelse på
mottagningen. Det visar resultaten från den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde under hösten 2016 och som redovisats under perioden. Högst andel positiva svar, 94 procent, ges för frågan om patienten kände sig bemött
med respekt och värdighet. I jämförelse med riket är Gotlands resultat högre för de allra
flesta frågorna i enkäten. Information om väntetider utpekades som ett förbättringsområde.
Under våren 2017 har därför införts rullande information på TV-monitor i väntrummet.
2.21 Fortsatt arbete för Rätt Använd Kompetens – RAK

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Arbetet med att på ett bättre sätt använda medarbetares kompetens har fortsatt. Under perioden har två utbildningsinsatser genomförts för undersköterskor. Utbildningen är uppskattad av medarbetarna. Sammantaget har 60-talet undersköterskor genomgått utbildningen sedan starten 2016. Utbildare och föreläsare är medarbetare från den egna organisationen. Efter avslutad RAK- utbildning erhåller deltagarna broscher som visar uppnådd
kompetens och behörighet.
Vårdnära service (VNS) är en annan av satsningarna inom förvaltningens RAK - arbete. Tidigare uppföljning har visat att VNS även har positiv inverkan på medarbetarnas upplevelse
av arbetsmiljö. VNS bedrivs sedan årsskiftet 2017 i egen regi. Under mars infördes VNS på
ytterligare två vårdavdelningar, därmed utökades antalet tjänster inom VNS. Inför sommaren har utvidgningen fortsatt och även vissa mottagningar samt ytterligare vårdavdelning
har fått tillgång till tjänsten.
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På vårdcentralerna har undersköterskor och receptionister anställts för arbetsuppgifter som
tidigare utförts av medicinska sekreterare, en ytterligare drivkraft för omställningen är bristen på medicinska sekreterare.
För att inspirera cheferna inom förvaltningen, lyfta goda exempel samt ge konkreta tips och
verktyg anordnades före sommaren workshop på temat Rätt Använd Kompetens.
Under våren deltog tidigare projektledare för arbetet i inspelandet av en pod, i Socialstyrelsens regi, på temat smartare fördelning av arbetsuppgifter inom vården.
2.22 Handlingsplan för minskade kostnader för läkemedelsförskrivning

Under perioden har nämnden beslutat om en handlingsplan för minskad kostnad för läkemedelsförskrivning. Handlingsplanen innehåller 20-tal punkter såsom exempelvis:
•

skärpt rutin för handläggning av patienter med hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

•

identifiering av lämpliga läkemedel där kostnader kan kapas utan att minska behandlingskvalitet

•

ordination av levnadsvanor som ersättning för eller komplement till läkemedel vid depression

•

regelbundna genomgångar med farmaceut i primärvården

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Under perioden har förvaltningens process och rutin för ordnat införande av nya läkemedel
och metoder förtydligats.
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3
3.1

Förväntad utveckling

Hälso- och sjukvården står inför förändrade förutsättningar och nytt uppdrag

Den nationella utvecklingen inom hälso- och sjukvården går mot att mer kan göras för fler.
Den utvecklingen kan på goda grunder antas fortsätta, främst beror detta på att andelen
äldre ökar och 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 framförallt botande, men även förlängd livslängd och ökad livskvalitet fantastiskt, en annan sida som inte alltid diskuteras i samma kontext är att bättre överlevnad i många fall ger ökade kostnader t ex för läkemedel, men också i termer av ökad
vårdkonsumtion t ex för fler besök, behandlingar och kontroller.
För hälso- och sjukvården är det av största vikt att ha en aktiv bevakning av de förändrade
behoven. Prognosen för utvecklingen av förekomst av cancer pekar på en ökning med 100
procent fram till år 2030. Att kunna möta förväntade volymförändringar (vanligen ökningar) är en stor utmaning för vården generellt. Avvägningar mellan utvidgningar och begränsningar i utrednings- och behandlingsinsatser utifrån det befintliga evidensläget ställer i
kombination med den ökade patientdelaktigheten stora krav.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Bilden nedan är sammanställd av Sveriges kommuner och landsting och visar procentuell
förändring av befolkningsutveckling 20-64 år (orange staplar) jämfört demografiskt betingade behov för hela befolkningen (svart kurva) för Sverige perioden 1980-2050. Diagrammet
visar således diskrepansen mellan hur stor befolkning i åldern 20-64 år som Sverige förväntas ha och hur stor befolkning 20-64 år som skulle behövas för att bära kostnaderna för
hela befolkningens behov. Förmågan att finansiera behovet är uppenbart långt ifrån vad
som faktiskt skulle behövas.
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Hälso- och sjukvårdens strategier för att hantera detta är:
•

Medvetna satsningar på hälsofrämjande åtgärder

•

Standardiserade och effektiviserade vårdprocesser. Exempel på detta är det nationella arbetet med standardiserade vårdprocesser inom cancerområdet.

•

Arbetssätt som skapar trygghet för patienterna och minskar deras behov av vård. Exempel
på detta är äldresjukvårdsteamet, samordnade vårdplaner för patienter med komplexa behov, säkerställa att patienter är välinformerade när besöket/vårdtillfället avslutas, minska
behovet av återinskrivningar.

•

Delaktiggöra patienterna i den egna vården, exempelvis avseende egen uppföljning av kroniska sjukdomar.

Digitalisering av tjänster är ett högaktuellt och tydligt tillvägagångssätt inom samtliga av
ovanstående strategier. Digitalisering bör kopplas till innovation. Genom att först förändra
arbetssätt och därefter stödja de nya processerna med IT kan vården effektiviseras. Med etjänster kan patienter ta 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.
En rad förändrings- och utvecklingsarbeten sker inom sjukvården för att frigöra tid och använda medarbetarnas högsta kompetensnivå. Utvecklandet av rutiner för ett förbättrat omhändertagande av mångbesökare vid akutmottagningen, kompetenssäkring av undersköterskor, växling av arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska
sekreterare, sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar helg och utbildningsvårdcentral
inom primärvården är några exempel på aktiviteter som genomförts/pågår.
3.2

Bemanning/kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning

Redan idag är kompetensförsörjningen inom flera områden en stor utmaning, på Gotland
liksom nationellt. Som beskrivet under viktiga händelser har landstings- och regiondirektörerna tagit ett gemensamt beslut att stå bakom en utfasning av hyrpersonal. Den demografiska utvecklingen kombinerat med snabb medicinsk utveckling ger dock goda grunder
för att anta att bemanning kommer att vara en stor utmaning även fortsättningsvis. Behovet av specialistkompetenser inom olika yrkesgrupper ökar sannolikt. Det i kombination
med bristen på medarbetare att rekrytera gör att arbetsformerna måste fortsätta utvecklas
och kompetensen användas på det mesta optimala sättet. En av de viktigaste frågorna i
kompetensförsörjningen är att behålla, utveckla och motivera våra befintliga medarbetare.
För att lyckas med det arbetar förvaltningen bland annat med chefsutveckling, arbetstidsoch schemafrågor och analys av personalomsättning och lönestrukturer. Vi utvecklar också
våra rekryteringsstrategier. Ett fortsatt nära samarbete med Uppsala Universitet avseende
utbildning är av största vikt.
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Vid nyrekrytering från fastlandet finns en utmaning att hjälpa blivande medarbetare att
hitta bostäder, en utmaning som delas med andra förvaltningar. Ett regiongemensamt arbete pågår där hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar.
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Svensk sjukvård på väg mot paradigmskifte

Flera nationella utredningar slår fast att en strukturförändring är nödvändig inom den
svenska hälso- och sjukvården bland annat ”träning ger färdighet - Koncentrera vården för
patientens bästa (SOU 2015:98)” och ”Effektiv vård- En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” (SOU 2016:2). Som svar på den senare
har regeringen tillsatt en särskild utredare som utifrån de framtagna förslagen ska stödja
landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. I juni
2017 kom utredningens första delbetänkande ”God och nära vård, en gemensam färdplan
och målbild (SOU 2017:53)”. Utredningen menar att vi inte kan organisera vård och omsorg på samma sätt som idag om vi ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Utredarens förslag till målbild är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas, i samspel med sjukhus
och kommunala insatser, och tydligt utgående från patientens behov.
Inriktningen på arbetet ska utgå från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering, bör ersättas av nya principer som betonar närheten till patienten. Utredaren föreslår tre nya principer:
•

Att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera
den geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Med nära avses dels geografiskt dels genom
olika tekniska lösningar.

•

Att vården i förstahand ska ges som öppen vård.

•

Att den slutna vården kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.

Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
För att åstadkomma en förändring i riktning mot målbilden föreslår utredaren även ett antal författningsmässiga förändringar i både patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt
en förstärkt och förändrad vårdgaranti. Förändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen har formulerat ett gemensamt
förslag till remissvar där nämnderna står bakom förslagen och särskilt betonar vissa frågor
bland annat behovet av stöd under omställningsperioden.
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Nästa delbetänkande kommer i juni 2018. Det andra delbetänkande kommer bland annat
innehålla en beskrivning av ett nationellt uppdrag för primärvården och beskrivning av den
resursomfördelning, från sjukhus till primärvård, som målbilden innebär.
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Nationell kunskapsstyrning

En statligt tillsatt utredning med uppdrag att ge förslag på hur en ökad följsamhet kring
nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvård kan uppnås har genomförts. Syftet är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och
jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män (Kunskapsstödsutredningen SOU
2017:48). Utredningen lämnar förslag på framtagande av kunskapsunderlag, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling ska ske i samverkan mellan staten
och huvudmännen. Professionen och patientföreträdare ska ges stort utrymme att delta.
Utredningen är i skrivande stund på remiss till landsting och kommuner.
Utredningen lämnar bland annat förslag på skifte av ansvar för framtagande av kunskapsunderlag från myndigheter till sjukvårdsregioner. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare
ställts sig bakom Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendation att samtliga
landsting och regioner ska delta och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Sveriges kommuner landstings förbundsstyrelse har nu tagit beslut att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Förslag
till beslut lämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2017. Förslaget innebär
en samverkan inom sjukvårdsregionen Stockholm – Gotland. Diskussioner har påbörjats
med Stockholms läns landsting kring gemensam utveckling av samverkansstrukturer i enlighet med förslag.
3.5

Utveckling av e-tjänster i regional och nationell samverkan

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
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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. 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.
Idag använder hälso- och sjukvården på Gotland samma journalsystem som inom Stockholms läns landsting (SLL) och är helt beroende av att Stockholm såväl förvaltar som utvecklar systemet. Inom SLL pågår ett arbete med att införskaffa ett nytt vårdinformatiksystem. 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.
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Gotland har pekats ut som strategiskt viktigt område i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Ön har förstärkts med en stridsgrupp som successivt ska byggas ut
till 2018. Försvarsmaktens etablering innebär även konsekvenser för krisberedskap inom
hälso- och sjukvården.
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. Idag har de sjuka nyfödda barnen, såväl fullgångna som prematura, inte den möjligheten på Gotland. Frågan har tidigare
utretts och för att kunna erbjuda denna möjlighet krävs ändamålsenliga lokaler vilket medför kostsamma investeringar.
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Under hösten 2017 flyttar den psykiatriska verksamheten in i nya lokaler och i och med
detta 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.
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4
4.1

Måluppfyllelse

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

Gotlänningarna har gott förtroende för hälso- och sjukvård och tillgängligheten är sammantaget god. Deltagande i flera nationella satsningar gör att gotlänningarna inom dessa
områden kan erbjudas en jämlik och jämställd vård ur ett nationellt perspektiv. Att patienterna blir än mer delaktiga i sin vård är viktigt ur flera perspektiv, flera insatser har gjorts
men ytterligare arbete kvarstår. Mätningar visar att den gotländska vården överlag håller
god kvalitet, men att det också finns områden som kan och ska förbättras. Hälsofrämjande
arbete är en av förvaltningens huvudstrategier för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar med förändrade förutsättningar och nytt uppdrag. Mot bakgrund mot detta kan
konstateras att resultaten inte är tillräckligt tillfredsställande.
Under perioden har stort fokus varit på aktiviteter inom området behålla och rekrytera
medarbetare. Förvaltningen har under perioden haft ett fortsatt stort beroende av hyrpersonal, vilket är mycket problematiskt såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Intensivt
arbete fortsätter, positivt är dock att flera verksamheter signalerar ett mindre behov under
hösten. Det ekonomiska resultatet efter augusti månad är – 30,0 miljoner och helårsprognosen för 2017 - 40 miljoner.
4.2

Samhälle

Koncernmål
•

God folkhälsa

•
•

Gotlänningarna känner sig delaktiga
Ett jämställt och jämlikt gotland.

Nämndsmål:
•

Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt

•

Patienten ska ha stort inflytande och vara delaktig i vården

Målen inom detta perspektiv är av sin karaktär vida och avser såväl pågående nationella arbeten, så som gemensamt arbete med flera förvaltningar inom Region Gotland och aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Målen anses delvis uppfyllda.
För att möjliggöra en gemensam bild av aktiviteter såväl som ansvarsfördelning och tidsperspektiv finns inom vissa områden regionala handlingsplaner framtagna. Kopplat till de i
verksamhetsplanen beslutade målen arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen utifrån regional plan för psykisk hälsa respektive suicidprevention såväl som handlingsplan för gemensamma äldrefrågor. Uppföljning av dessa arbeten redovisas enligt plan i samband med
årsbokslutet.
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Förvaltningen har även två särskilda uppdrag som kopplar mot ovanstående mål:
-

Att tillsammans med socialförvaltningen planera för en sammanhållen vård och
omsorg för patienter med beroendeproblematik.

-

Att vidareutveckla arbetssätt för att minska hälsoklyftor, se även beskrivning gällande hälsofrämjande arbete avsnitt 4.3.

I de vida målen ingår underliggande även vikten av förtroende för hälso- och sjukvården.
Förtroende är en förutsättning både för arbetet utifrån flera av ovanstående mål och för
hur medborgaren uppfattar verksamheten. Generellt visar undersökningar att tillgång till
sjukvård värderas högt av medborgare. En upplevd god tillgång till den hälso- och sjukvård
man behöver är därför direkt knutet till medborgarens förtroende för hälso- och sjukvård. I
hälso- och sjukvårdsbarometern mäts medborgarnas inställning till hälso- och sjukvård

16 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

inom ett antal områden. Före sommaren redovisades en landstingsjämförande rapport. Resultaten visar att Region Gotlands hälso- och sjukvård placerar sig väl jämfört med riket,
men har områden som behöver förbättras ytterligare.
Resultat som kopplar till ovanstående mål:
Påstående/fråga:

Resultat Gotland

Resultat riket

Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver

89 procent instämmer i
påståendet

83 procent

I min region är väntetider till vårdcentraler respektive
sjukhus rimliga

68 procent respektive
64 procent instämmer i
påståendet

63 procent resp.
50 procent

Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och
sjukvården i sin helhet i din region?

64 procent anger mycket
eller ganska stort

61 procent

Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs att behovet av vård avgör inte något annat?

62 procent svarar ja

58 procent

4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

Patienten ska ha stort inflytande och vara delaktig i vården

Patienter ska göras mer delaktiga i sin hälso- och sjukvård. Detta är ett långsiktigt arbete
och en av förvaltningens huvudstrategier för att möta hälso- och sjukvårdens förändrade
förutsättningar. Att öka patienternas delaktighet i vården ökar effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet. Utvecklingsområdet kopplas därför till flera mål både inom perspektivet samhälle, såväl som perspektiven kvalitet och ekonomi.
Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård

Att förvaltningen erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård till dem som bor
och vistas på Gotland innebar insatser både inom Region Gotland såväl som i relation till
nationella arbeten. Som exempel kan nämnas att förvaltningen deltar i statliga satsningsområden så som införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Under 2017
har ytterligare 10 nya vårdförlopp införts, se även beskrivning under avsnitt väsentliga händelser. Exempel på andra aktiviteter är utbildningsinsatser om utsatta grupper.
4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Patienten ska ha stort inflytande och vara delaktig i vården
Aktivitet

Status

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Utöka användandet av IT i kontakt med patienter och anhöriga

☐

X

☐

Öka kunskap om och använda metoder för patientdelaktighet

☐

X

☐

Införa journal via nätet

☐

☐

X

Inför personcentrerad vård inom psykiatri

☐

☐

X

Förbättringsarbete: Förbättrad process för hantering av klagomål från patienter och närstående

☐

X

☐
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Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Tillsammans med socialförvaltningen planera för en sammanhållen vård och
omsorg för patienter med beroendeproblematik

Påbörjad

Genomförd

☐

X

☐

☐

☐

X

Deltagande i nationell satsning: Förbättrad förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa aviserad t.o.m. 2019

☐

X

☐

Deltagande i nationell satsning: En förbättrad vård för personer med kroniska
sjukdomar m.m. aviserad t.o.m. 2017

☐

X

☐

☐

X

☐

Deltagande i nationell satsning: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings/rehabiliteringsprocess aviserad t.o.m. år 2018

☐

X

☐

Deltagande i nationell satsning: Professionsmiljarden

☐

☐

X

Deltagande i nationell satsning: Försäkringsmedicinska utredningar aviserad
t.o.m. år 2017

☐

X

☐

Vidareutveckla arbetssätt för att minska hälsoklyftor, se även beskrivning gällande hälsofrämjande arbete avsnitt 4.3.

☐

X

☐

Deltagande i nationell satsning: Förbättrad cancervård aviserad t.o.m. år 2018

Deltagande i nationell satsning: Psykisk hälsa aviserad t.o.m. år 2018

4.3

Kvalitet

Koncernmål
•

God tillgänglighet till Region Gotland

•

God kvalitet i vården

Nämndsmål:
•

Vårdkvaliteten ska vara minst i nivå med övriga riket

•

Vården ska ha hög tillgänglighet och bedrivas i patientens
närmiljö så långt som möjligt

•

Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Målen anses delvis uppfyllda.
I den sammanvägda resultatöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerat placerar sig den gotländska sjukvården i toppskiktet vad gäller befolkningens syn på
vården, tillgänglighet samt goda medicinska resultat inom ledgångsreumatism och njursjukvård. Kvalitet inom vården mäts och jämförs även i andra sammanhang, exempelvis genom
Öppna jämförelser och Vården i siffror. Jämförelserna visar att resultaten för den gotländska vården generellt placerar sig väl jämfört riket, men att det också finns områden som
kan och ska förbättras.
Tillgängligheten till den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden exempelvis
till läkarbesök, behandling och sjukvårdsrådgivning. För 2017 uppvisas även markant förbättrade resultat för tillgänglighet till primärvårdens egenregi via telefon. Siffror för tillgänglighet redovisas under kapitlet produktionsstatistik.
Inom det hälsofrämjande området har antalet registrerade insatser ökat 2017 jämfört med
föregående år. Hälsofrämjande arbete är en av förvaltningens huvudstrategier för att möta
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hälso- och sjukvårdens utmaningar med förändrade förutsättningar och nytt uppdrag. Mot
bakgrund mot detta kan konstateras att resultaten inte är tillräckligt tillfredsställande.
4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

”Minska behov av slutenvård” - För att minska vårdproduktionen behövs nya arbetssätt.
En större andel av vården ska genom förändrade arbetssätt kunna ges i öppenvård. Inom
öppenvården kan ett förändrat omhändertagande av exempelvis patienter med flera komplexa behov med täta besök vid många mottagningar minska antalet besök för individen.
Likaså kan ett förändrat omhändertagande inom slutenvården leda till kortare vårdtider för
många patienter. Paradoxalt nog innebär en överflyttning till öppenvård/dagvård ofta att
medelvårdtiden för de insatser som är kvar i slutenvård i många fall ökar.
Att utforma vården så att den kan ges närmare patienterna exempelvis i patientens hem,
tillsammans med teknikutveckling inom vården, ger stora möjligheter att minska behovet
av vård på sjukhus eller minska behovet av resor för patienten. Utvecklandet av digitala
tjänster är endast i början av sin potential. Vård IT i praktiken är ett eget prioriterat utvecklingsområde för 2017, se nedan.
”Satsningar på hälsofrämjande arbete” ett mer långsiktigt arbete för att minska behovet
av slutenvård, eller kanske snarare inte öka behovet i samma takt som demografin förändras, är att fortsätta satsning på hälsofrämjande arbete generellt i samhället och det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Kontinuerlig uppföljning av medicinska kvalitetsmål. - Genom uppföljning och jämförelse av den egna verksamhetens resultat över tid såväl som jämförbara verksamheters
resultat ger förutsättningar för att förbättra kvaliteten i den egna verksamheten. Att uppföljning sker kontinuerligt, och med så kort eftersläp som möjligt, är en framgångsfaktor
för att uppföljning ska kunna användas i styrning och utveckling av verksamheten. Alla
sjukvårdsområden ska under 2017 ta fram 1-2 prioriterade mått med målvärde. Övergripande målvärde är att kvaliteten ska vara i nivå med riket.
Vård-IT i praktiken, IT vid kontakter med andra vårdgivare används redan idag. Vårdkontakter på distans sker företrädesvis via videolänk. Under året ska användandet av IT i
kontakt med patienter och närstående samt med andra vårdgivare utökas. En annan tilllämpning är vårdkontakter med specialiserad vård, både mellan primärvård och Visby lasarett samt mellan lasarettet och sjukhus på fastlandet. Videouppkoppling i kompetenshöjande syfte sker sedan flera år och kan utökas till fler verksamheter.
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Digitalisering behöver kopplas till nytänkande och innovation. Man behöver i första hand
ändra arbetssätt, sedan nyttja teknik som stöder det nya arbetssättet. Det handlar inte om
att koppla IT till traditionella arbetssätt i första hand längre utan att omdefiniera interaktion
och kommunikation med patienter och närstående.
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Prioriterade aktiviteter

Minska behov av slutenvård
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Undvika inläggning – fortsätta utveckla tidigare inrättade team med beredskap för snabba insatser för patienter som sviktar utgör ordinarie verksamhet
exempelvis äldresjukvårdsteam och psykiatriskt omvårdnadsteam.

☐

☐

X

Förtydliga samverkan och gränssnitt mellan äldresjukvårdsteamet och palliativa teamet

☐

X

☐

Samordnad vårdplanering

☐

X

☐

Utökade läkarinsatser i hemsjukvård gemensamt med SOF

☐

☐

X

Poliklinisering - öka andelen ingrepp som utförs i dagkirurgi exempelvis prolapsoperationer, ljumskbråck, gallkirurgi

☐

X

☐

Införa ERAS konceptet exempelvis vid öppen bukkirurgi

☐

X

☐

Öka andelen minimalinvasiva ingrepp

☐

X

☐

Förändra inskrivningsrutin inför operation

☐

X

☐

Utskrivning före kl 11.00

☐

X

☐

Vårdplanering görs innan planerad operation

☐

X

☐

Sjukgymnaster arbetar lördagar

☐

☐

X

Tydligare läkemedelsinformation vid utskrivning

☐

X

☐

Kontinuerlig uppföljning av kvalitetsmål
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Genomförd

Uppföljning av patienternas upplevelse av vårdtiden inom den psykiatriska
heldygnsvården

☐

X

☐

Bibehålla god diabetesvård

☐

X

☐

Ställningstagande om deltagande i kvalitetsregister

☐

X

☐

Visualisering av kontinuerlig uppföljning av mål inom GKR och gynekologiska
operationer

☐

X

☐

☐

X

☐

Minimera antalet postoperativa implantat-infektioner

☐

X

☐

Fortsatt mätning av totalvistelsetid på akuten

☐

X

☐

Ackreditering Swedac

☐

☐

X

Certifiering Sterilcentral

☐

☐

X

Förbättrad diagnoskodning

☐

X

☐

Utarbeta lokalt vårdprogram inom lungcancer kopplat till SVF.

☐

☐

X

Uppföljning på LG och enheternas APT av resultat i Psykiatrikompassen.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Påbörjad
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Servicemätning

Resultatet efter den servicemätning som genomfördes i Region Gotland 2016 visar på generellt goda eller mycket goda resultat för hälso- och sjukvården.
För hälso- och sjukvården görs även en årlig undersökning kallad vårdbarometern. Undersökningen gäller medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk
hälso- och sjukvård.

4.4

Medarbetare

Koncernmål
•

Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling

•

Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna

•

Medarbetare förstår verksamheten

•

Arbetsmiljö ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Nämndsmål:

• Vården ska ha en stabil bemanning som kan tillgodose behovet av
kontinuitet

För att klara kompetensförsörjning och minska beroendet av hyrpersonal behöver förvaltningen aktivt planera och arbeta både med att behålla befintliga medarbetare och rekrytera
nya medarbetare.

Behålla och rekrytera medarbetare
Aktivitet

Status

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Höjd ersättning till sjuksköterskor som vidareutbildar sig

☐

☐

X

Producerat fyra rekryteringsfilmer med olika personalkategorier

☐

☐

X

Översyn av hur vi bättre annonserar vakanser

☐

X

☐

Översyn av arbetstider och scheman

☐

X

☐

Intervjuer med sjuksköterskor om vad som är viktigt att arbeta med för att
behålla medarbetare

☐

☐

X

Intervjuer med primärvårdens läkare om vad som är viktigt att arbeta med för
att behålla medarbetare

☐

☐

X

Ökat intaget av ST- och AT-läkare

☐

☐

X

Riktade insatser av lönemedel i löneöversynen till bristyrken samt för att prioritera erfarenhet.

☐

☐

X

Strukturerat arbete med chefsutveckling

☐

X

☐

Analys av statistik, omsättning, vakanser, sökande till vakanser

☐

X

☐

Uppdatering av kompetensförsörjningsplaner

☐

X

☐
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Sjuktal under perioden

Under perioden januari till juli 2017 har sjuktalet ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 4,91 procent till 5,28 procent. En analys är gjord för sjuksköterskor där en
högre sjukfrånvaro kan ses under månaderna januari, februari, mars och maj men en lägre
sjukfrånvaro under april, juni och juli. För läkarna har sjukfrånvaron under perioden sammantaget sjunkit men även där var sjukfrånvaron högre i januari och februari jämfört med
föregående år. Sjukfrånvarostatistiken bekräftar verksamheternas bild av den ansträngda situationen under början av året då även mertids- och övertidsuttag ökade samt kostnaden
för inhyrd personal.
Region Gotland är ett av de landsting som valts ut att delta i ett projekt som Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver på temat samverkan mellan landstinget som arbetsgivare
och vårdgivare för att minska risk för långtidssjukskrivning. Projektet startar under september och pågår till slutet av 2018, i den första fasen av projektet finns genomförandet av
en nulägesanalys. Första delen av projektet avslutas till årsskiftet 2017 och därefter tas beslut om eventuellt fortsatt deltagande.
4.4.4

Antal anställda

Vid en jämförelse mellan juli 2016 och 2017 framgår att antalet anställda sammantaget
inom förvaltningen ökat. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete med att öka antalet anställda så att beroendet av inhyrd personal minskar. Andelen visstidsanställda är ca 10 procent, medelsysselsättningsgraden är fortsatt hög ca 95 %.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal
Antal årsarbetare

30/7 2016
1 276
138
1 414
1 386,18

30/7 2017
1 284
146
1 430
1 411,51
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Ekonomi

Koncernmål

• Regionens materiella tillgångar ska

Nämndsmål:

• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar

vårdas

Det ekonomiska resultatet efter augusti månad är – 30,0 miljoner och helårsprognosen för
2017 - 40 miljoner.
Hälso- och sjukvården arbetar med en investeringsplan på både kort och lång sikt där återinvesteringar planeras utifrån bedömd livslängd på framförallt medicinteknisk utrustning.
Detta för att ha balans i kommande investeringsutgifter och att så liten utsträckning som
möjligt göra investeringar på grund av haveri och därmed nå målet att vårda regionens materiella tillgångar.
4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

Effektiv användning av kostnadskrävande resurser
I offentlig verksamhet är effektiv användning av resurser viktigt, det handlar dels om ett
förhållningssätt dels om kontinuerligt arbete, i vissa fall även om särskilda genomlysningar/insatser för att säkerställa detta. Flera aktiviteter görs i gränssnitten med samarbetsaktörer exempelvis tillsammans med socialförvaltningen.
Med fokusområdet avses att rikta uppmärksamheten på resurser inom förvaltningen och i
synnerhet kostnadskrävande resurser. Syftet är att alla verksamheter utifrån sina förutsättningar ska prioritera vad som gör mest skillnad. En sjukvårdsövergripande prioritering är
att se över operationsprocessen.
Sedan tidigare fastställd handlingsplan är kostnader arbetskraft, utomlänsvård och läkemedel ytterligare fokusområden. Uppföljning av handlingsplan återfinns nedan.
4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Effektiv användning av kostnadskrävande resurser
Aktivitet

Status

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Standardisera och effektivisera vårdprocesser

☐

X

☐

Effektivisera vårdprocesser genom ökad digitalisering

☐

X

☐

Säkerställa rätt läkemedelsanvändning enligt rekommendationer och byte till
mindre kostsamma preparat

☐

X

☐

Identifiera ytterligare arbetsuppgifters om kan bli föremål för RAK och därefter genomföra växling av arbetsuppgifter

☐

X

☐

Införa tidsgräns för att inte uteblivandeavgift ska utgå

☐

☐

X

Se över indikationer för olika typer av behandlingar

☐

X

☐

Säkerställa effektiva operationsprocesser

☐

X

☐

Arbete enligt handlingsplan för att minska kostnader för utomlänsvård

☐

☐

X

Arbete enligt handlingsplan för att minska kostnader för läkemedel

☐

X

☐

Förbättrade rutiner för ordnat införande

☐

X

☐

Införa kapacitets- och produktionsplanering inom primärvård och psykiatri

☐

X

☐
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☐

X

☐

Ekonomisk uppföljning och prognos

Ekonomiskt resultat januari – augusti 2017
Ekonomiskt resultat för perioden är - 30,0 miljoner, efter juli var motsvarande belopp
- 33,9 miljoner.
Ekonomisk utveckling för perioden januari-augusti jämfört med samma period 2016
Den ekonomiska utvecklingen nedan är rensad för jämförelsestörande post avseende förändring av semesterlöneskuld.
Nettokostnadsutveckling: 4,2 procent, efter juli 5,6 procent.
Extern kostnadsutveckling 4,0 procent, efter juli 3,9 procent.
Extern intäktsutveckling: 3,3 procent, efter juli -4,8 procent.
Personalkostnadsutveckling: 2,5 procent, efter juli 2,8 procent.
Arbetskraftskostnader: 4,0 procent, efter juli 4,4 procent.
Kostnadsutveckling utomlänsvård: 14,7 procent, efter juli 18,2 procent.
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel: 0,3 procent, efter juli -3,2 procent.
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel: 8,7 procent, efter juli 8,5 procent.
Kostnadsutveckling hyrpersonal: 20,4 procent, efter juli 26 procent.
Nettokostnadsutveckling för augusti månad: - 9,0 %
Nettokostnadsutveckling för juli månad: 9,0 %

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Nettokostnadsutveckling för juni månad: 10,3%
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Påverkan av bokslutsdispositioner
I årsbokslutet görs uppbokningar både av konstaterade och endast beräknade intäkter och
kostnader. När besked om utfallet sedan kommer i början av 2017 påverkas 2017 års resultat antingen positivt eller negativt om uppbokningen inte stämmer överens med det slutliga
utfallet.
De uppbokningar som gjordes i årsbokslut 2016 och där beräkningar/uppskattningar gjordes och utfallet påverkar 2017 års resultat var:
•

•

Sjukskrivningsmiljardens villkor och rörlig del.
För en del av villkor 3 som heter ”Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta” bokades i bokslut 2016 upp 180 Tkr i intäkt för uppskattat 60 avslutade behandlingar där kontakt tagits med arbetsgivaren. Utfallet blev endast 15 patienter som genererade 45 tkr i intäkt. Således en negativ resultatpåverkan 2017 med 135 Tkr.
Återbetalning av läkemedelsrabatter och rabatter för diabeteshjälpmedel
Återbetalning av läkemedelsrabatter och rabatter för diabeteshjälpmedel bokades upp i årsbokslut 2016 med sammanlagt 2,8 miljoner. Utfallet i början på 2017 blev sedan 3,2 miljoner
således en positiv resultatpåverkan på 0,4 miljoner.

Ekonomiskt resultat per område, nettokostnader

Utvecklingskolumnen är inte ifylld där det finns kraftigt jämförelsestörande poster att ta
hänsyn till, eller där utvecklingsprocenten blir allt för missvisande. Nedanstående tabell är
inte justerad för jämförelsestörande poster.
Tkr
Förvaltningsledning
Konkurrensutsatta
vårdtjänster
Läkemedel
Sjukvård
Tandvård
HSF Totalt

Periodbudget Periodutfall Avvikelse Periodutfall % för2017
2017
2016
ändring
129 915
119 878
10 038
132 128
- 9,3%
158 325
162 616
- 4 291
147 562
10,2 %
14 764
671 433
4 180
978 618

1 356
720 130
4 612
1 008 593

13 408
-48 697
-432
-29 974

12 814
674 064
4 276
970 844

6,8 %
7,8 %
3,9 %
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Att förvaltningsledningen har en negativ nettokostnadsutveckling, dvs kostnaderna har
minskat jämfört med föregående år, beror till största del på att de kostnadsposter som 2017
bokförs och anslagsfinansieras på regionstyrelseförvaltningen såsom ekonomstöd, HRstöd, IT-kostnader mm inte längre kostnadsförs inom hälso- och sjukvården. Även den
sänkta hyreskostnaden bokförs till största del inom förvaltningsledningen. Sjukvårdsverksamheten och de konkurrensutsatta verksamheterna har en kraftig nettokostnadsutveckling
för perioden.
Att förvaltningsledningen har en positiv periodavvikelse beror främst på den buffert som
förvaltningschefen disponerar samt ännu ej disponerade löneökningsmedel som kommer
att fördelas ut till verksamheterna när samtliga lönerevisioner är klara.
Att den konkurrensutsatta verksamheten har en hög kostnadsutveckling beror dels på att
flera privata aktörer såsom specialistläkare, fysioterapeuter och fotterapeuter har ökat sin
produktion markant jämfört med 2016. I övrigt är det främst kostnaderna för ST-läkare
inom primärvården som ökat kraftigt, vilket stämmer väl med den satsning på ST-läkare
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inom primärvården som gjordes inför budget 2017. Överhuvudtaget är satsningen som
gjordes på primärvården inför budget 2017 tydlig i det ekonomiska utfallet hos beställaren.
Under organisation läkemedel bokförs såväl statsbidrag och kostnad för förmånsläkemedel.
I tabellen visas nettokostnaderna. Periodens budget innebär att kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 14 miljoner. Utfallet visar istället att med det höjda statsbidraget och
minskade smittskyddsläkemedel är kostnaderna för förmånsläkemedlet endast 1,3 miljoner
högre än statsbidraget.
Periodens avvikelse samt utveckling av intäkter

Tkr

Periodbudget
2017

Periodutfall Avvikelse Periodut2017
fall 2016

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Diverse statsbidrag (se
14 039
18 300
4 261
nedan)
Statsbidrag migrations3 331
5 015
1 684
verket
Statsbidrag läkemedels98 447
109 176
10 729
förmån
Patientavgifter
56 206
51 658
-4 548
Utomlänsintäkter
46 019
46 885
866
Ersättning utskrivnings1 827
1 361
-466
klara
Övriga externa intäkter
13 965
13 069
-896
Interna intäkter
114 102
124 432
10 330
Totala Intäkter
347 936
369 896
21 960
I diverse statsbidrag ingår:
Periodbudget Periodutfall
2017
2017
Våld i nära relationer
Väntetider i cancervården
Professionsmiljarden
Förlossningsvården och kvinnors hälsa
Satsning kroniska sjukdomar
Sjukskrivningsmiljarden
Försäkringsmedicinska utredningar
Insatser om psykisk hälsa
Satsning ungdomsmottagningen
Statsbidrag Tolktjänst
Statsbidrag Råd och stöd habilitering
2016: Satsning på sjukvården
2016: Glasögonbidrag 8-19 år
Totalt

% förändr.

21 617

-15,3%

9 703

-48,3%

98 459

10,9%

51 100
43 099

1,1%
8,8%

1 924

-29,3%

11 560
130 888
368 350

13,1%
-4,9%
0,4%

Periodutfall
2016

0
1 336
4 531
0

750
1 184
3 694
2 843

500
1 183
3 902
1 933

0
5 464
750

308
5 388
750

0
6 570
702

1 264
0
412
282

1 871
764
473
275

1 513
190
444
275

0
0
14 039

0
0
18 300

3705
700
21 617
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Patientavgifterna är på samma nivå som 2016 men når inte budgeterad intäkt för perioden
De patientavgifter som inte når budget är öppenvårdsavgifter och tandvårdens patientavgifter.
Intäkten för utomlänsvård har ökat med 3,8 miljoner vilket är 0,9 miljoner bättre än budget
för perioden. Ökningen av utomlänsintäkterna finns inom specialistvården och ambulanstransporter, såväl helikoptertransporter som landambulanstransporter.
Antal vårdtillfällen för utomlänspatienter har minskat jämfört med 2016 för perioden. 713
vårdtillfällen under 2017 och 766 under 2016. Statistiken är dock lite svårvärderad då även
asylsökanden ingår i statistiken och dessa inte genererar någon utomlänsintäkt. Vården för
asylsökanden ersätts istället med ett schablonbelopp från Migrationsverket. Då antalet asylsökanden på Gotland var betydligt fler under 2016 kan därför statistiken vara missvisande.
Detta gäller även statistiken för öppenvårdsbesök där utomlänsbesök till läkare har minskat
med ca 1000 besök mellan 2016 och 2017. Därmed är det inte rättvisande att göra direktkoppling till intäkterna för utomlänspatienter.
Statsbidraget för förmånsläkemedel visar den största ökningen av intäkter jämfört med
2016, samtidigt som statsbidraget för satsning på sjukvården som var ett riktat statsbidrag
under 2016 nu är ett generellt bidrag och redovisas därmed inte inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har kompenserats för borttagandet av det riktade bidraget i
budgeten för 2017.
Periodens avvikelse samt utveckling av kostnader

De största negativa avvikelserna på kostnadssidan finns inom två områden: arbetskraftskostnader och köpt verksamhet.
Periodens avvikelse samt utveckling av arbetskraftskostnader

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Den periodiserade avvikelsen för kostnader för anställd personal är plus 34,3 miljoner, det
beror till stor del på vakanta tjänster, men också till del av den pott av löneökningsmedel
som ännu inte är utfördelade till verksamheterna och i nuläget ger ett överskott på förvaltningsledning. Budgetavvikelsen för den totala arbetskraftskostnaden är – 22,5 miljoner.
Kostnaden för hyrpersonal är för perioden 58 miljoner, en ökning med ca 10 miljoner jämfört med samma period 2016. 2017 har en kostnadsutveckling för arbetskraft för perioden
på 4,0 procent. Kostnadsutveckling för anställd personal, både tillsvidareanställda, vikarier
och timanställda har en kostnadsutveckling för perioden på 2,5 procent.
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Utfall jan-aug
2017

Månadslöner
Timlöner
Övertid, mertid
Schabloners läkare
Kontant ersättning
Jour och beredskap
Sjuklöner kort
Sjuklöner lång
Hyrpersonal

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Konsulter

Utfall jan-aug
2016

Utveckling

273 100

269 415

1,4 %

30 119

27 414

9,8 %

6 554

5 562

17,8 %

6 401

5 504

16,3 %

17 731

18 003

- 1,5 %

4 790

4 549

5,3 %

2 195

2 381

-7,8 %

58 094

48 254

20,4 %

9 333

8 532

9,4 %

I och med att samtliga enheter inom förvaltningen arbetar för att inte ersätta vakanta
tjänster eller arbetspass med hyrpersonal hamnar verksamheterna i dilemmat att ändå täcka
det behov av personal som uppstår. Nyttjandet av timanställda avser främst
undersköterskor, det finns få timanställda sjuksköterskor att tillgå. Ofta är lösningen då att
befintlig personal byter arbetspass eller att befintlig personal arbetar fyllnadstid eller
övertid. Alla vakanta arbetspass ersätts inte utan verksamheten inom framförallt
slutenvården hanterar ofta situationen med att arbeta färre på arbetspasset eller i de fall det
är möjligt ersätta en sjukskösterska med en underskösterska.
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Behovet av hyrpersonal varierar periodvis mellan verksamheterna. Flera av verksamheterna
inom hälso- och sjukvården signalerar nu att behovet av hyrpersonal kommer att minska
under hösten. De verksamheter som signalerar om minskande behov är:
-

Hyrsjuksköterskor inom slutenvården
Hyrsjuksköterskor inom barn- och ungdomsmedicin
Hyrsjuksköterskor på akutmottagningen
Hyrläkare inom ortopedi
Hyrläkare inom urologi
Hyrläkare inom obstetrik/gynekologi

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Den verksamhet som signalerar om fortsatt stort behov är framförallt primärvården.
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En nationell jämförelse visar att Gotland är ett av de landsting som till och med juni har
haft en kraftig kostnadsutveckling av kostnader för hyrpersonal. Tre landsting har lyckats
vända utvecklingen till lägre kostnader 2017 än 2016. Flera av landstingen/regionerna menar att vändningen kommer att ske först under våren 2018.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Den ackumulerade ökningstakten av hyrpersonalkostnader har minskat under året och inför hösten ser bemanningsläget av framförallt sjuksköterskor betydligt bättre ut än tidigare.
Satsningen på ST-läkare inom primärvården ger däremot den stora positiva effekten först
under våren 2018 då flera av ST-läkarna inom primärvården blir färdiga specialister. För att
kunna bli färdiga specialister är flera iväg och gör sina sista randningsutbildningar inom
andra verksamheter under hösten 2017 vilket gör att bemanningsläget inom primärvården
hösten 2017 inte ser så ljust ut.
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Periodens avvikelse samt utveckling av köpt verksamhet

Köpt verksamhet visar ett periodiserat underskott på 18,5 miljoner. Den allra största delen
av detta kommer av köpt utomlänsvård – 15,4 miljoner. Totalt för utomlänsvården, inklusive resor och logi för patienter på fastlandet är den negativa avvikelsen 16,5 miljoner.
Utomlänsvården har en kostnadsutveckling på 14,6 % ackumulerat för perioden.
Kostnaderna för den remitterade vården ökar stadigt framförallt inom kostnadssegmenet
150-500 Tkr. Inom det kostnadssegmentet hamnar bland annat flertalet av kirurgiska ingrepp som härstammar från cancersjukdomar. Statistiken visar också att det är betydligt fler
vårdtillfällen som kostat 500 Tkr eller mer än tidigare år, enligt den senaste rullande12.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Det hälso- och sjukvården framförallt arbetar med för att minimera utomlänsvårdskostnaderna är att inte skicka remisser på sådant som är möjligt att utföra på Gotland, samt att säkerställa att patienterna flyttas hem till Gotland så snart det är patientsäkert och att olika typer av besök, såväl inför operationer på fastlandet som återbesök, sker på Gotland.
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Nedanstående diagram visar att kostnaden för den remitterade utomlänsvården kan variera
år från år beroende på antalet vårdtillfällen med hög kostnad. Över en längre tid är kostnaden mer svagt uppåtgående. Samtidigt visar diagrammet tydligt att antalet remisser från
Gotland viker nedåt vilket avspeglas i kostnaderna på sikt. Det är framförallt i kostnadssegmentet där varje besök/behandling är minst kostsam dvs <150 Tkr men där de flesta vårdtillfällena finns, vilket ger den totalt sett högsta kostnaden, som hälso- och sjukvården har
möjlighet att påverka. De vårdtillfällen med de riktigt höga kostnaderna per vårdtillfälle är i
allmänhet högspecialiserad vård som inte ska utföras på Gotland. Den rättspsykiatriska vården har under början av 2017 varit på samma förhållandevis höga nivå som under 2016,
uppskattning är att kostnaderna kommer att öka ytterligare under hösten 2017.
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Periodens avvikelse samt utveckling av läkemedelskostnader

Kostnaden för läkemedel både ökar och minskar.
Kostnaden för förmånsläkemedel fortsätter att öka. Enligt statistik från SKL efter juli månad har samtliga landsting/regioner en ökad kostnad för förmånsläkemedel jämfört med
samma period 2016. Den genomsnittliga ökningen för hela riket ligger på 5,1 procent och
varierar mellan 1,5 procent i Norrbotten och 8,2 procent i Sörmland. Gotland har enligt
samma statistik en kostnadsökning på 6,5 procent. Gotland har fortsatt den högsta kostnaden för förskrivna läkemedel/invånare och också en hög ökningstakt. Statistiken visar kostnader exklusive de olika rabatterna för vissa läkemedel som de olika landstingen/regionerna
har fått tillbaka från läkemedelsföretagen.
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Även kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökar. Rekvisitionsläkemedel är de läkemedel som
ges till patienten främst inom slutenvården men också i viss mån inom öppenvården. De
största kostnaderna inom hälso-och sjukvården för rekvisitionsläkemedel finns inom onkologin och inom internmedicin. Tillsammans svarar dessa verksamheter för 24,3 av de 37,5
miljonerna som rekvisitionsläkemedlen kostat för perioden. Den ackumulerade ökningstakten för perioden är 8,0 procent.
Det som minskar inom läkemedelsområdet är smittskyddsläkemedel. Under de senaste åren
har framförallt hepatit-c läkemedel drivit upp kostnaden för smittskyddsläkemedel kraftigt.
Denna ökning av kostnaderna har istället vänts till en minskning jämfört med 2016. De
flesta patienter som varit kända och som kommit ifråga för behandling med dessa läkemedel är nu behandlade. Samtidigt som antalet patienter i behandling minskat har också priserna på läkemedlen minskat. För perioden januari-augusti har kostnaden för smittskydds-

33 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

läkemedel minskat med 6,8 miljoner. Hur minskningen av kostnaderna för smittskyddsläkemedel påverkar statsbidraget för just den delen är oklart. Detta beror på hur stor kostnadsminskningen för dessa läkemedel är i hela landet i slutet av 2017.
Ekonomisk påverkan av vårdproduktionen

I början av 2017 blev Gotland hårt drabbad av flera infektionssjukdomar såsom vinterkräksjuka, influensa och RS-virus. Detta ledde till en hög beläggning av vårdplatserna samtidigt
som personalen, eller deras barn, också i stor utsträckning blev drabbade. Detta ledde i sin
tur till att en stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig såsom det var tänkt enligt handlingsplanen, dessutom saknades personal vilket ledde till höga kostnader för både övertid och
hyrpersonal.
I april minskades antalet vårdplatserna med sju och under juni-augusti stängdes ytterligare
sju platser. Även under sommarperioden har det varit en hög belastning på de somatiska
vårdplatserna. Svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningen påverkade under sommarmånaderna hela Visby lasarett. För intensivvården har det varit synnerligen ansträngt, särskilt under juli månad, med svårt sjuka patienter som krävt avancerad vård i respirator. Under vecka 27 skickades två patienter till fastlandet för intensivvård då resurserna på Visby
lasarett inte räckte till.
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Antalet respiratortimmar har ökat markant i juli 2017 jämfört med juli 2015 och juli 2016.

Som mest vårdades fem patienter i respirator samtidigt och i omgångar på intensivvårdsavdelningen under några veckor under sommaren. Varje respiratortimme innebär att det alltid
måste finnas minst en, oftast två eller fler, omvårdnadspersonal i rummet hos patienten
som får respiratorbehandling. Bemanningen på avdelningen är beräknad utifrån två platser
för intensivvårdskrävande patienter och tre intermediära platser vilket innebär ökat behov
av övervakning mm. De patienter som vårdats i respirator under juli har varit svårt sjuka
med olika sjukdomspanoraman. Vårdtyngdspoängen, som mäts i VTS, har ökat med 3400
poäng under juli månad jämfört med juli månad 2016, vilket i det närmaste är en fördubbling. Beräknad kostnad för 3400 VTS-poäng är ca 2 700 Tkr.
För övriga vårdavdelningar har belastningen på intensivvårdsavdelningen inneburit att svårt
sjuka patienter, som i normalfallet vårdats på intensivvårdsavdelningen, istället har vårdats
på vanlig vårdavdelning, blivit kvar längre på vanlig vårdavdelningen i väntan på plats på
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intensivvårdsavdelningen eller flyttats till vårdavdelning tidigare än brukligt. Vårdavdelningarna har också under sommaren vårdat patienter som av andra anledningar behövt mer resurser än vad som den ordinarie bemanningen klarar att hantera. Detta har inneburit att övriga vårdavdelningar behövt ta in mer personal för extravak och extraförstärkning.
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Att fler och svårare sjuka patienter vårdats på både intensivvårdsavdelningen och övriga
vårdavdelningar innebär ökade kostnader. De ökade kostnaderna är av både direkta och indirekta. Exempel på direkta kostnader är ökad personalbemanning inom flera områden och
personalkategorier, ökade läkemedelskostnader och ökade materialkostnader. Exempel på
indirekta kostnader är att en hög både vårdtyngd och beläggning av vårdplatserna innebär i
sin tur att flera patienter hamnar på ”fel” specialitetsavdelning, så kallade utplacerade patienter. En hög andel utplacerade patienter innebär i sin tur både en sämre arbetsmiljö för
personalen och vårdmiljö för patienterna, samt generellt sett fler vårddagar.

Ökade övertidskostnader till följd av den höga belastningen på intensivvårdsavdelningen
och övriga slutenvårdsavdelningar uppskattas till ca 2 miljoner inklusive PO. Utöver detta

35 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

tillkommer ökad andel arbetad tid för anestesiläkarna under jour och beredskap. Rekvisitionsläkemedel som ges på lasarettet visar sammantaget en kraftig ökning under både juni
och juli med ca 100 Tkr per månad jämfört med månader med mer normal beläggning enbart på intensivvårdsavdelningen.
Även den luftburna ambulanssjukvården påvisar ökade kostnader, de ökade transporterna
med helikopter har för perioden genererat 60 fler helikopterflygtimmar, vilket motsvarar en
kostnad på 640 Tkr. Antalet flygtimmar med flygambulans, som främst används vid dåligt
väder eller då helikoptern av något annat skäl inte kunnat flyga har ökat med ca 40 timmar,
vilket motsvarar en kostnad på 1000 Tkr.
Svängig avvikelse för perioden from maj
Efter maj månads utfall redovisade hälso- och sjukvården en budgeterad avvikelse på -22,8
miljoner, vilket var en förbättring med 0,8 miljoner jämfört med resultatet efter april månad. Efter juni månads utfall var periodens avvikelse – 32,6 miljoner, dvs en försämring
med 10 miljoner, en kraftig försämring. Efter juli blev sedan resultatet – 33,9 miljoner och
efter augusti – 30 miljoner. Utvecklingen av den periodavvikelsen kan tyckas svängig och
svårtolkad. Vad betyder detta för det fortsatta ekonomiska utvecklingen.
En viktig aspekt i helheten är att efter augusti görs ett ordentligt delårsbokslut, vilket inte
görs alla månader. Detta innebär en mer noggrann genomgång och av såväl intäkter som
kostnader och uppbokningar görs för att få ett rättvisande resultat. Ibland får dessa uppbokningar en stor resultatpåverkan. Under övriga månader när inte dessa genomgångar
görs är instrumentet för att få en rättvisande bild av periodens avvikelse att justera den periodiserade budgeten.
Försämringen av resultatet mellan maj och juni består av flera komponenter:
• 12 miljoner högre externa kostnader i juni än i maj
o 1,5 miljoner högre kostnader hyrpersonal
o 2,5 miljoner högre kostnader för läkemedel
o 4 miljoner högre personalkostnader, många fick ut sin lönerevision då.
o 3 miljoner högre utomlänsvårdskostnader
o 1 miljon sammanlagt på upp och nedgång av övriga externa kostnader
Hälso- och sjukvården är en verksamhet där kostnaderna kan variera kraftigt mellan
olika månader. Juni månad var en sådan månad där flertalet kostnadsposter varierade uppåt som beskrivits ovan. Att kostnader varierar har flera olika orsaker. Rekvisitionsläkemedel inom onkologin påverkas direkt av antal patienter med cytostatikabehandling under en månad. Utomlänsvården påverkas direkt av antal patienter
som vårdas på fastlandet och hur kostsamma dessa vårdtillfällen är.
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•

Periodisering av periodbudgeten slog fel. Förvaltningen arbetar med att periodisera
budgeten för såväl intäkter som kostnader, för att spegla säsongsvariationen under
året. Detta för att få en så rättvisande periodavvikelse som möjligt. De kostnader
som har en känd säsongsvariation är framförallt personalkostnader. Pga den omorganisation som genomfördes 1 januari i verksamheten, men i de ekonomiska systemen först from 1 april inom resursområde öppen/slutenvård blev den periodiserade budgeten för resursområdet felaktig och visade därmed en för positiv avvikelse
efter maj månad med ca 3 miljoner.
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Förbättringen av resultatet under framförallt augusti trots hög belastning
Mellan juli och augusti har hälso-och sjukvårdens resultat förbättrats med ca 4 miljoner. Detta trots att sommaren inneburit en hård belastning inom sjukvården. Jämfört med juli har den periodiserade avvikelsen förbättrats med ca 10 miljoner på intäktssidan och försämrats med ca 6 miljoner på kostnadssidan.
Ca 6 av de 10 miljonerna som avvikelsen förbättrats med på intäktssidan kommer
från olika typer av bidrag. Statsbidraget för läkemedel enligt det nya avtalet för 2017
är ca 13 miljoner högre än budgeterat på helår. Då statsbidraget bokförs med två
månaders eftersläp som korrigeras i delårsbokslutet innebär det att 3 månaders
statsbidrag bokförs i augusti månad, vilket ger en positiv avvikelse på drygt 3 miljoner. Övriga statsbidrag som bokats upp eller inkommit i augusti som inte är budgeterade, ger en positiv avvikelse på ytterligare ca 3 miljoner. Resterande 4 miljoner
som periodavvikelsen förbättrats med på intäktssidan härrör från övriga externa intäkter med 1,8 miljoner, interna intäkter inom förvaltningen 2,3 miljoner och interna ersättningsmodeller 1,7 miljoner. Förbättrad avvikelse av de interna intäkterna, avspeglar sig sedan i en ökad negativ avvikelse interna kostnaderna.
De ökade intäkterna i form av olika statsbidrag och inte minst utomlänsintäkter
motsvaras också av en kostnad inom verksamheten. Utomlänsintäkterna är direkt
kopplade till vårdkostnader för dessa patienter och olika statsbidrag är förknippade
med olika typer av åtgärder för att utveckla verksamheten, vilket också genererar en
kostnad. Som ett exempel kan nämnas statsbidraget för att korta väntetider för cancerpatienter med hjälp av standardiserade vårdförlopp som genererar både ökade
personalkostnader och ökade laboratoriekostnader som inte i sin helhet täcks av
statsbidraget, men som är till stor nytta för patienterna.
De externa kostnaderna fortsätter att ha en hög och stabil kostnadsutveckling och
periodens avvikelse har försämrats med 6 miljoner mellan juli och augusti. 3 av
dessa 6 miljoner i försämrad avvikelse kommer från utomlänsvården som fortsätter
att ha höga kostnader jämfört med tidigare år. I övrigt är det främst kostnaden för
laboratorietjänster där periodavvikelsen försämrats. Delvis beroende på att de interna laboratorietjänsterna inte var debiterade i juli.
Uppföljning av handlingsplan

Den handlingsplan som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om under hösten 2016
inför budgetåret 2017 innehåller följande besparingar:
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Minska behovet av slutenvård och därmed möjliggöra minskning av antalet vårdplatser med 7
stycken. Nettobesparing på helår ca 5 miljoner.

Uppföljning: Minskningen av 7 vårdplatser är genomförd from 8 april och ytterligare 7
vårdplatser under perioden juni- augusti. För att minskat antal vårdplatser ska vara möjligt behöver behovet av slutenvård minska. Flera åtgärder har vidtagits, såväl lång- som
kortsiktiga. Några av åtgärderna som vidtagits och som gett effekt är.
• Äldresjukvårdsteamet är inrättat och i full drift. Under perioden januari – augusti
2017 har 39 patienter varit inskrivna i teamet. En uppföljning av patienter som varit
inskrivna i teamet och sedan varit utskrivna från teamet under 3 månader visar att
behovet av sjukvårdsinsatser minskat ordentligt, i uppföljningen ingick 6 patienter.
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Besök akutmottagning

Besök primärvården

Slutenvårdstillfällen

3 mån före inskrivning

27

61

20

3 mån efter inskrivning

5

17

6

I genomsnitt kostar en vårddag ca 7000 kronor. Dock är kostnaden på marginalen
inte så stor för enstaka vårddagar, det är det sammanlagda behovet av vårddagar
som behöver minska så att det blir möjligt att stänga ett antal vårdplatser. Vid en
medelvårdtid på 4 vårddagar skulle ovanstående minskning av vårdtillfällen ge en
beräknad kostnadsminskning på ca 400 Tkr.
Samarbetet med Socialförvaltningen kring patienter som inte längre är i behov av
sjukhusvård är gott och antalet dagar för hemgångsklara patienter har minskat jämfört med 2016. Antalet debiterade dagar har förvisso ökat med 19 dagar för perioden januari till augusti men detta beror till stor del på att hälso- och sjukvården
skärpt rutinen för att justera vårdplanerna och betalningsansvaret går således fortare
över till socialförvaltningen. Skillnaden i antal dagar som varit möjliga att debitera
utifrån när Socialförvaltningen justerat vårdplanen är istället 90 dagar, vilket bättre
speglar att patienterna ligger inne kortare tid efter det at vårdplaneringen skett.
Antalet operationer som utförs polikliniskt har ökat. Totalt antal operationer har
ökat med 84 stycken jämfört med samma period 2016. Av den totala ökningen, har
operationer i öppenvård ökat med 164 stycken och antalet operationer i slutenvård
har således minskat med 80 stycken. Helt enligt den utveckling som förvaltningen
arbetar med.
Lotsfunktionen på akutmottagningen är införd för mångbesökare och fortsätter att
utvecklas även om det i nuläget är få patienter som varit föremål för lotsfunktionen
så visar uppföljning att för de patienter som blivit ”lotsade” har behovet av både
besök och vårdtillfällen minskat.
Pilotprojektet gällande vårdplanering redan vid inskrivning pågår. En bättre planering tillsammans med patient och anhöriga inför en operation ska leda till att vårdplanering och biståndsbeslut ska kunna fattas utan dröjsmål efter att patienten är
opererad.
Fysioterapeuter arbetar nu även helger vilket resulterat i att patienter blir rehabiliterade utan väntan och kan, i vissa fall skrivas hem redan under helgen och den totala
vårdtiden minskar.
Rökfri operation är i full drift. Forskningen visar på goda kvalitetseffekter av att patienten är rökfri inför och i anslutning till en operation. Läkningen går fortare och
komplikationsrisken minskar, vilket minskar behov av slutenvård. Detta är dock
svårt att följa upp som enskild åtgärd då det inte går att jämföra med om den enskilde patienten rökt i anslutning till operationstillfället.
Sjukgymnast direkt minskar antalet besök till ortopedläkare. Detta påverkar främst
besök och inte slutenvård.

Trots alla åtgärder har antalet vårdtillfällen och vårddagar ökat jämfört med 2016, ändå har
den beslutade neddragningen av vårdplatserna genomförts. Bedömningen av kostnadsminskningen är ca 7 miljoner, en miljon per vårdplats per år.
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Minska beroendet av hyrpersonal. Nettobesparing 10 miljoner, vilket innebär att kostnaden för hyrpersonal behöver minska med 20 miljoner jämfört med 2016.

Uppföljning: Hälso- och sjukvården följer det nationella arbetet angående oberoende av hyr
och har inom förvaltningen intensifierat arbetet med särskilt antagen handlingsplan. Under
den gångna perioden av 2017 har behovet, och därmed kostnaden för hyrpersonal inte
minskat, utan istället ökat med ca 10 miljoner. Vid uppföljningar med verksamheterna i augusti signalerar dock flera verksamheter att bemanningsläget är bättre än tidigare och att
behovet av hyrpersonal kommer att minska under hösten. Nettobesparingen på 10 miljoner
för minskade kostnader för hyrpersonal kommer dock inte att infrias under 2017.
Minska kostnaden för utomlänsvård. Besparing 5 miljoner jämfört med 2016 års nivå.

Uppföljning: Arbetet med att följa upp och ytterligare minska kostnaderna för utomlänsvård enligt tidigare antagen handlingsplan. Remisserna till utomlänsvården minskar. Trots
detta ökar kostnaden för utomlänsvården totalt sett, främst beroende på flertalet mer kostsamma vårdtillfällen på fastlandet. De åtgärder som genomförts enligt handlingsplanen beräknas dock ha minskat kostnaderna för utomlänsvården för perioden med ca 4 miljoner.
Minska övriga kostnader med 5 miljoner.

Uppföljning: Förvaltningen har intensifierat arbetet med att säkerställa att inköp av material
sker enligt avtalade produkter och priser. Produkter byts ut på varuförsörjningen till upphandlade produkter och samarbetet med varuförsörjningen har stärkts. Upphandling av laboratoriesystem som slutfördes i början av året genererar minskade förbrukningskostnader
med ca 1,5 miljon per år. Nya avtal för diabeteshjälpmedel beräknas ge minskade kostnader
på ca 0,5 miljon per år, dock en mindre del under 2017 då upphandlingen dragit ut lite på
tiden. Ett arbete har gjorts avseende egenavgifter på hjälpmedel vilket om det beslutas enligt förslaget kommer att ge en ökad intäkt på ca 2 miljoner, dock kommer inte den ökade
intäkten att genereras under 2017.
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Kostnader för resor och logi vid utbildningar, konferenser osv minimeras utan att för den
skull minimera utbildningar och konferenser. Allt fler utbildningar, konferenser och möten
med extern part på Gotland eller på fastlandet sker via länk. För perioden har kostnaden
minskat jämfört med 2016 med ca 200 Tkr. Denna kostnadspost är något som hälso- och
sjukvården har ett stort fokus på, då möjligheterna att delta via länk blir allt fler och ska då
också nyttjas.
Det är svårt att exakt säga att kostnaderna minskat pga. det arbete som görs med alla de delar som beskrivits ovan. Bara det att säkerställa att allt material som finns att tillgå på varuförsörjningen är material som är upphandlat enligt avtal ger förstås ekonomiska effekter.
Däremot behövs också volymerna beräknas för att se vad som är volymförändringar och
vad som är prisförändringar. En försiktig bedömning av den ekonomiska effekten för perioden 2017 är ca 2,5 miljon. En utvärdering av detta med hjälp av statistik från varuförsörjningen är initierad.
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Fokusera på läkemedelskostnader så att ingen ökning sker som är högre än en ev ökning av statsbidraget.

Uppföljning: Arbetet med att byta ut förskrivna läkemedel enligt lista pågår och följs upp
månadsvis. Efter augusti månads uppföljning är genomförd besparing ca 3,2 av 3,5 tänkta
miljoner på helår. En handlingsplan för minskning av läkemedelskostnader beslutades av
HSN i juni och verksamheten har påbörjat arbetet enligt denna. De förskrivna läkemedlen
fortsätter att öka, bortsett från smittskyddsläkemedlen som minskar kraftigt. Sammantaget
gör detta att förskrivna läkemedel för perioden har en kostnadsutveckling på enbart 0,3
procent. Detta innebär en ökad kostnad med 380 Tkr. Bedömningen är att vid årsbokslutet
ska kostnadsutvecklingen av förskrivna läkemedel, inklusive smittskyddsläkemedel, vara 0
enligt handlingsplanen.
Helårsprognos 2017

Helårsprognosen för 2017 beräknas till - 40 miljoner. Den försämrade prognosen jämfört
med maj månads prognos beror på den höga belastning som varit på sjukvården under
sommarperioden, samt att utomlänsvårdskostnaderna fortsätter att vara höga. Ett helårsresultat på – 40 miljoner innebär en nettokostnadsutveckling för hälso- och sjukvården på 4,4
procent för 2017. Efter augusti är nettokostnadsutvecklingen för verksamheten som ovan
angivit 4,2 procent.
Den negativa helårsprognosen beror på att:
• Vårdplatsantalet inte kunde minska direkt från årsskiftet 2017
• De många kostsamma vårdtillfällena på fastlandet som ökat kraftigt.
• Beroendet av hyrpersonal inte brutits och att kostnaderna därmed ökat istället för
minskat. Effekten av arbetet med att behålla och rekrytera personal och därmed
skapa ett oberoende av hyrpersonal har inte fått genomslag under de första åtta månaderna. Effekten kommer att till del få genomslag under hösten.
För att hälso- och sjukvården ska få en verksamhet i balans med budget krävs ett fortsatt
idogt och långsiktigt arbete med den ovan beskrivna handlingsplanen. Samtliga punkterna
på handlingsplanen är absolut nödvändiga för att på sikt nå en verksamhet som är i balans
med den tilldelade budgeten. De sju vårdplatserna behöver fortsätta vara stängda, hyrpersonalkostnaderna behöver kraftigt minska, läkemedelskostnaderna behöver bromsas upp.
Utöver detta pågår ytterligare åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Exempel på
det är en handlingsplan för att minska laboratoriekostnader håller på att arbetas fram inom
förvaltningen och ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden i november månad.
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För 2017 är bedömningen att de effekter som förväntas av arbetet inte kommer att räcka
för att nå en budget i balans av ovan nämnda skäl. Därav begär hälso- och sjukvårdsnämnden att Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 40 miljoner för
verksamhetsåret 2017.
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Investeringar

Prognosen är att hälso- och sjukvården under 2017 kommer att använda sina tilldelade investeringsmedel fullt ut.
Maskiner och inventarier
Under 2017 pågår många ramavtalsupphandlingar tillsammans med SLL.
Medicinteknisk utrustning, pott

Uppgradering av magnetröntgen gjordes under våren. Bland övriga investeringar kan nämnas endoskopiutrustning, ögonlaser och tum/pinn EKG till fyslab.
Inventarier i lokaler, pott

Potten för inventarier i lokaler kommer under året att nyttjas fullt ut. Potten används till löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med olika lokalprojekt. Under 2017 används i stort sett hela potten för inventarier att användas till inventarier i psykiatrins nya lokaler.
Bygg och anläggning
Mindre ombyggnation, pott

Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller verksamhetsförändringar. Under 2017 pågår arbete med att anpassa till fler undersökningsrum på
Öron-, näsa- halsmottagningen. Trygghetspunkten i Roma har flyttats och i samband med
detta har mindre åtgärder gjorts på Syréngården.
AMV slutenvård

Åtgärderna som sker enligt arbetsmiljöverkets föreläggande inom slutenvården på Visby lasarett går i etapper. Avdelning A2 och A4 är färdigställda under 2017. Ombyggnation av
obststetrisk/gynekologisk avdelning påbörjas vecka 36 och beräknas bli klar under året.
Ombyggnationen av avdelning C2 norr, där den psykiatriska heldygnsvården har varit belägen under ombyggnationen av psykiatrins lokaler, beräknas starta under hösten då psykiatrin har flyttat ut från lokalerna.
Ombyggnation av psykiatrins lokaler

Ombyggnationen pågår enligt tidsplan och verksamheten inflyttning i de nyrenoverade lokalerna pågår under september månad. Den ekonomiska sammanställningen av ombyggnationen kommer teknikförvaltningen att presentera då samtliga kostnader påförts projektet.
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Reservkraft

Byggnationen av reservkraften är upphandlad och beräknad byggstart är under hösten
2017.
Slite VC

Projektering gällande ombyggnad av Slite VC gjordes för flertalet år sedan. Initialt konstaterades att det blev för dyrt och omfattande att bygga om allt och en prioriteringsordning
gjordes för en begränsad ombyggnation. Sedan fastigheten såldes har en diskussion ägt rum
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kring investeringar i andras fastigheter, varför ombyggnationen dragit ut på tiden. Det har
under senaste tiden framkommit flera skäl till varför denna investering i nuläget inte bör
genomföras:
•
•
•
•

•

Det blir en stor olägenhet att bygga om och bedriva verksamheten i lokalen samtidigt
När ombyggnationen planerades var tanken att kunna evakuera till Fårösund, den
möjligheten finns inte längre
Ekonomiska aspekter, ombyggnationen leder till ökade hyreskostnader för förvaltningen och i nästa steg primärvården
Hela det utvecklingsarbete som nu pågår och som kommer att utökas i gränserna
mellan specialiserad vård och primärvård, exempelvis där primärvården får ett
större ansvar för vårdplaneringar, kommer kanske att ställa andra krav på lokalerna
än dom som finns idag.
Vårdcentralens personal tycker att det fungerar relativt bra i nuvarande lokaler
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Utifrån detta är bedömningen att inte starta någon ombyggnation av Slite VC i nuläget.
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År

Investeringsgrupp

2017

Benämning

Maskiner & inventa- Medicinskteknisk utrier
rustning, pott

15 000 000

Utfall

8 895 112

Prognos

15 000 000 Löpande

1 000 000

Inventarier i lokaler
pott

3 000 000

2 224 931

19 000 000

11 120 043

Mindre ombyggnad
pott

700 000

637 254

700 000 Pågår

AMV slutenvården

5 000 000

1 219 907

5 000 000 Pågår

5 700 000

1 857 161

5 700 000

24 700 000

12 977 204

24 700 000

Reservkraft

8 600 000

2 553 656

Slite VC

3 000 000

145 300

Låssystem

1 600 000

1 373 510

1 373 510 Klar

19 028 770

13 321 759

19 028 770 Pågår

Lokaler Totalt

Totalt HSF

AMV slutenvården

1 000 000
3 000 000 Pågår
19 000 000

8 600 000 Pågår
Kommer
ej att
genomföras i
145 300 nuläget

Psykiatrisk heldygnsvård
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Status

IT-investeringar

Maskiner & inventarier Totalt

Överförda projekt
till TKF

Budget

I slutfas.

Öron näsa hals

1 300 000

BB/gyn

1 154 100

46 970

1 300 000 pågår

1 113 351 1 154 100

pågår
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Statistik

5.1

Tillgänglighet

Kontakt med primärvården samma dag
Målet är att alla får kontakt samma dag i enlighet med vårdgarantin. Vid nationell mätning i
mars 2017 var telefontillgängligheten i riket 88% och på Gotland 89%.

Nationell mätning telefon primärvård i mars
2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

98%

100%

100%

98%

81%

100%

73%

Telefontillgänglighet jan-aug
primärvården egenregi
120%
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80%

Visby Norr

60%

Slite

40%

Hemse

20%
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0%

Klinte utb.enhet
Wisby Söder
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Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
Målet är att alla får läkarbesök inom 7 dagar i enlighet med vårdgarantin. Vid nationell mätning i mars 2017 var tillgängligheten i riket 89% och på Gotland 92% (filialen i Klinte har
ej rapporterats under 2017).

Läkarbesök primärvård inom 7 dagar mars
2017 - nationell mätning
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78%
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Läkarbesök per månad
(filialen i Klinte har ej rapporterats under 2017).

Läkarbesök primärvård inom 7 dagar
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Besök i den specialiserade vården inom 90 resp. 60 dagar
Målet är att alla får första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar i enlighet med
vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdens mål 2017 är att minst 80% av patienterna har väntat
60 dagar eller kortare på ett besök i den specialiserade vården. Andel genomförda besök
inom 60 dagar har i genomsnitt under perioden varit 80%.

Genomförda besök inom 60 dagar
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Behandling påbörjad inom 90 dagar
Vårdgarantin innebär att få en åtgärd/operation utförd inom 90 dagar. Hälso- och sjukvårdens mål 2017 är att minst 80% av patienterna har väntat 60 dagar eller kortare på en åtgärd/operation.
Andelen genomförda operationer inom 60 dagar har under perioden varit i genomsnitt
79%.

Genomförda operationer inom 60 dagar
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Utomlänsvårdsremisser

Det sammantagna antalet remisser för utomlänsvård är lägre än samma period föregående år
-73 (-4,8%).
Januari augusti
2015

Totalt antal remisser:

1 634

Januari –
augusti
2016

Januari –
augusti
2017

1 522

1 449

Förändring
i antal från
2016 till
2017
-73

Förändring
i procent

-4,8 %

Varav de specialiteter som minskat mest i antal remisser:
Medicinska specialiteter
594
507
463
-44
-8,7 %
Totalt
Varav de specialiteter som jämfört med 2016 förändrats mest i antal remisser:
Lungsjukvård

60

32

-28

Gastroenterologi

32

14

-18
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Opererande specialiteter
791
759
727
-32
-4,2 %
Totalt
Varav de specialiteter som jämfört med 2016 förändrats mest i antal remisser:
Ortopedi

92

71

-21

Mag/tarm sjukvård

94

77

-17

Urologi

64

90

26
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Antal besök
50 889
56 657

51 290
53 988

60 000

52 061
57 354

Antal läkarbesök, jan-aug

30 000

Primärvård (inkl BHV
o. Jour)
Somatisk sjukhusvård
inkl privat njursjukvård
Privat njursjukvård

20 000

Psykiatri

50 000

521
4 248
1 514

442
3 958
744

10 000

379
4 314
1 702

40 000

Privatläkare

0
2015

2016

Läkarbesök
Primärvård
Egen regi (exkl. BHV)
Privata VC
Jour
BHV
Somatisk sjukhusvård inkl privat njursjukvård
Privat njursjukvård
Psykiatri
Privatläkare

2017

Förändring sedan 2016 jan-aug (%)
2,3%
2,5%
2,4%
1,7%
-1,6%
1,2%
17,9%
7,3%
103,5%

Ökningen för privatläkare förklaras till övervägande del att en av privatläkarna återgått till
full verksamhet efter förra årets frånvaro.
Övriga besök
Primärvård
Somatisk sjukhusvård
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Privat njursjukvård
Psykiatri

Antal
68 614
60 030
3 451
14 469
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Läkarbesök primärvård, jan-aug
60 000
1224

1191

1211

13 073

13 018

13 328

50 000
40 000

Jour

Privat regi

30 000
20 000

36 993

36 680

37 522

2015

2016

2017

10 000

Egen regi,
inkl BHV
exkl. jour

0

Fler besök vid akutmottagningen
Antalet besök vid akutmottagningen har fortsatt öka, +295 jämfört med föregående år
(+1,8%). Framförallt är det besök som bedöms som brådskandegrad tre på en femgradig
skala som ökat. I besöken för 2016 och 2017 ingår även de akuta besök som tidigare tagits
emot vid psykiatrin men som numera tas emot jourtid vid akutmottagningen.
Läkarbesök akutmottagning, jan-aug
20 000
15 615

16 315

16 610

2015

2016

2017

15 000
10 000
5 000
0
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Läkarbesök
Akutmottagning

Förändring sedan jan-aug 2016 (%)
1,8%
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Folktandvård
Antal patienter och besök Ftv Gotland, jan-aug
35 000
30 000
25 000

29 003
24 252

28 204
23 994

27 252
22 819

20 000

Antal pat

15 000

Antal besök

10 000
5 000
0

2015

FTV Gotland
Besök
Antal patienter

5.4

2016

2017

Förändring sedan jan-aug 2016 (%)
-3,4%
-4,9%

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid somatisk vård

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Antalet vårdtillfällen under perioden har varit fler än för samma period 2016. En ökning
syns även för sammantaget antal vårddagar, ökningen är dock något lägre än ökningen för
antal vårdtillfällen vilket beror på att den medelvårdtiden varit något lägre än samma period
föregående år.

Somatisk vård
Antal vårdtillfällen
Antal vårddagar

Förändring sedan jan-aug 2016 (%)
3,0%
2,3%
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Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid psykiatrisk vård
Inom psykiatrin har den sammantagna vårdtiden ökat, förändringen handlar framförallt om
att antalet vårdtillfällen varit fler. Medelvårdtiden har varit lägre än samma period föregående år.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Psykiatrisk vård
Antal vårdtillfällen
Antal vårddagar

Förändring sedan jan-aug 2016 (%)
18,6%
10,3%
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Operationer
3 739

3 491

4 000

3 602

Antal operationer, jan-aug

2 500

2 224

2 242

3 000

2 388

3 500
Tot. antal
operationer
Varav öppenvård

2 000
1 500
1 000
500
0
2015

5.6

2016

2017

Genomsnittlig vårdtyngd
GenomsnittsDRG somatisk slutenvård, jan-aug

0,9
0,8

0,81

0,78

0,78

2016

2017

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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2015
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Antal listade per vårdcentral

5.8

Sjukvårdsrådgivning
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Det totala antalet besvarade samtal vid sjukvårdsrådgivningen har sammantaget varit färre
än för samma period föregående år (- 418). I genomsnitt har 66 procent av samtalen besvarats inom 3 minuter och 92 procent inom 6 minuter.
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Ambulansärenden

Antalet ambulansärenden visar en ökning jämfört med samma period 2016. Andelen prio1-uppdrag som under vissa månader varit över 50% har återgått till en i ett långsiktigt perspektiv mer normal nivå. Bakgrunden kan sökas i viss förändring i SOS Alarms prioriteringsdirektiv.
Antal ambulansuppdrag januari - augusti
Alla
Behandlas på plats
Prio 1
Prio 2
Prio 3
Prio 4
Prio 5
Prio 1 andel
Prio 2
Prio 3

2015
4 904
311

2016
4 661
284

2017
4787
291

2 299
1 908
696

2249
1855
540
17

2099
2051
618
18
1

47%
39%
14%

48%
40%
12%

44%
43%
13%

5.10 Helikopterresor

Antalet flygtimmar med helikopter uppvisar för perioden en kraftig ökning. Ökningen förklaras framförallt av att fler patienter transporterats med helikopter för sk sekundäruppdrag.
jan-aug
2015
Antal flygtimmar med helikopter

517

Antal resor (en resa är tur och retur)med helikoptern ,endast sekundäruppdrag

242

jan-aug
2016
481

jan-aug
2017
540
245

215
383

Antal patienter transporterade med helikopter (gotlänningar, utomlänspatienter) endast sekundäruppdrag

403

344

antal primäruppdrag

113

105

Totalt antal transporterade patienter (exkl primäruppdrag
och externa men inkl flygambulans)

440

401

63

67

103
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Antal transporter med läkare

446
74
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

I sammanställningen finns endast angivet mål som bedöms direkt tillämpliga och som följs
upp av förvaltningen. Vissa mål bedöms indirekt tillämpliga genom att hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar i arbetet, dessa följs inte upp av förvaltningen och finns inte med
i listan nedan.

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

X

X

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

X

X

X

X

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

X

X

X

X

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

Ekonomi

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

X

X

X

X

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

X

X

X

X

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar
Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Patienter på akutmottagningen*.

- Patienterna upplever att de
bemöts med respekt och
värdighet.
- Patienterna upplevde att
de fick möjlighet att ställa
de frågor som de önskade
och fick svar som de förstod.
- Patientens upplevelse av
vården sett till: helhet, upplevd effektivitet och utfall,
omhändertagande samt
trygghet.
- I jämförelse med riket är
Gotlands resultat högre för
de allra flesta frågorna i enkäten.

Brist på information om i vilken turordning som patienterna tas omhand.
Information om väntetider.

Rullande information på TV
monitor i väntrummet om
hur patienterna tas om hand
på akutmottagningen och
om väntetider. Åtgärderna
införda vår 2017.

*Nationell patientenkät, urval oktober 2016. Resultat
erhölls 2017.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Förutom enkätundersökningar har flera andra typer av brukarundersökningar genomförts
exempelvis kunddialoger inom psykiatriska verksamheten och patient- och medborgarintervjuer i samband med utvecklingsarbeten inom E-hälsaområdet.
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1

Sammanfattning

Uppdrag
Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt tandvård.
Patientnämnden har tre huvuduppgifter
• Stödja och hjälpa patienter och deras närstående som har klagomål eller synpunkter på
vården
• Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården
• Ge tvångsvårdade patienter möjlighet att få en stödperson
Ärenden
Under perioden har 158 (153) ärenden inkommit.
Primärvården uppvisar en ökning av antalet ärenden. Det har inkommit 63 klagomål jämfört med 32 stycken år 2016 och 47 stycken år 2015.
Det har tillsatts 4 (0) stödpersoner.
Ekonomi
Nämnden håller budget men har ett mindre plusresultat än 2016. Detta beror på att planeringsmöten hållits inför den presidiekonferensen som nämnden arrangerar i november
2017. Prognosen är att nämndens budget går mot ett nollresultat.
Kansliet har ett plusresultat som ligger ungefär på samma nivå som 2016. Kostnaden för
kansliet går mot ett nollresultat på årsbasis.
Stödpersonsverksamheten uppvisar en dubblerad kostnad jämfört med 2016. Det är glädjande att något fler patienter än föregående år fått en stödperson. Inkommer en anmälan
om stödperson är det ett lagkrav att tillsätta en stödperson. Prognosen är ett nollresultat.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Måluppfyllelse
• Bidraget till kvalitet i vården har inte varit fullgott.
• Kund/brukarnöjdhet är svår att bedöma pga. låg svarsfrekvens på gjord undersökning.
• Tillgängligheten till kansliet har varit god.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har 158 (153) ärenden inkommit (se bilaga 1). Primärvården har ökat antalet klagomål. Det har inkommit 63 klagomål jämfört med 32 stycken år 2016 och 47 stycken år 2015. Det har tillsatts 4 (0) stödpersoner.
Kansliet har flyttat och tillhör från 2017-01-01 enheten Social hållbarhet och avdelningen
Regional utveckling.
Den timvikarie som varit knuten till kansliet har slutat och en ny har anställts.
Under perioden har planering pågått av den presidiekonferens som ska ta plats här på Gotland den 14 -15 november i år. Patientnämnden på Gotland är värd för arrangemanget där
presidiet och chefstjänstemän från landets patientnämnder deltar. Detta har tagit resurser
från övrig verksamhet.

3

Förväntad utveckling

Nya arbetsuppgifter från årsskiftet
En ny lag för patientnämndernas verksamhet gäller från årsskiftet, Lag (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagstiftningen innebär utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder.
Redan i nuvarande lagstiftning anges att patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling
och hög patientsäkerhet. Av den nya lagen framgår att patientnämnderna dessutom ska
bidra till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar, dvs. nämnden ska bidra till ökad patient/personcentrering.
För att klara uppdraget måste nämnderna analysera vad patienterna anger som hinder för
en säker och patientcentrerad vård. Analysen kan ske utifrån inkomna ärenden men även
utvidgas och fördjupas genom att patient- närstående och brukarorganisationer tillfrågas.
Olika perspektiv som exempelvis ett barnperspektiv ska beaktas.
Landstinget/kommunen ska uppmärksammas på riskområden och hinder för utvecklingen
av vården.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Det förtydligas också att uppdraget att hjälpa och stödja ska utgå från varje individs förmåga att tillgodogöra sig information. Är patienten ett barn ska dess bästa särskilt beaktas.
Förändrad klagomålshantering
Efter årsskiftet är vården huvudansvarig för att ta emot och besvara klagomål. Patienter
kommer inte längre att kunna vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg. Klagomålet ska, till skillnad mot tidigare, först ha utretts av vården. Patientnämnden lyfts fram
som en viktig del i denna process då vårt uppdrag är att stödja och hjälpa den enskilda patienten eller dess närstående i klagomålshanteringen.
Detta kan komma att medföra en ärendeökning även för patientnämndens del.
Resursförstärkning
Med anledning av det utökade uppdraget samt eventuell ärendeökning behöver patientnämnden öka sin bemanning till två heltider.
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4

Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

•
•
•
4.2

Bidraget till kvalitet i vården har varit fulgott.
Kund/brukarnöjdhet är svår att bedöma pga. låg svarsfrekvens på gjord undersökning.
Tillgängligheten till kansliet har varit god.
Samhälle

Indirekt tillämpbara mål för verksamheten är god folkhälsa, gotlänningar känner sig delaktiga och ett jämställt och jämlikt Gotland.
Patientnämnden finns till för att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom
hälso- och sjukvården och tandvården.
Patientnämnden och dess kansli ska genom sitt arbete bidra till vårdens kvalitetsutveckling,
patientsäkerhet och from 2018-01-01 till att vården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar. D.v.s. vården ska vara patient/personcentrerad.
Patient/personcentrering bidrar i sin tur till att:
• grundläggande mänskliga behov tillgodoses i vården/omsorgen
• vården/omsorgen är jämlik
• gott liv/god hälsa
• delaktighet
I ett öppet samhälle innefattas lättillgänglig vård och omsorg.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

4.3

Kvalitet

Kvalitet kan ses ur flera olika perspektiv när det gäller kansliets arbete.
På uppdrag av patientnämnden ska kansliet ta fram underlag som har till uppgift att bidra
till två andra förvaltningars kvalitetsutveckling, hälso- och sjukvårdsförvaltningens och socialförvaltningens.
Patientnämnden är ytterst ansvarig gentemot regionfullmäktige för kvaliteten på den verksamhet de presterar utifrån sitt uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen är ansvarig gentemot patientnämnden för den kvalitet de levererar i form av kanslitjänsten som nämnden köper till ett fast pris.
Handläggare på kansliet är genom sitt medarbetarkontrakt ansvarig gentemot RSF för hur
uppdraget utförs.
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Nämndmål som konkretiserar de övergripande målen
Regionmål

Patientnämndsmål Mätvärden/indikatorer Resultat

God tillgänglighet till Region Gotland

God tillgänglighet till
kansliet

Timmar telefontid/ve
Obemannade dagar/år
Antal digitala ingångar

God tillgänglighet till Region Gotland

Nöjda kunder i nivå
med övriga landet

Resultat på kundundersökning i nivå med andra patientnämnder

Medel telefontid/ve 14,4
tim.
27 obemannade dagar
2 digitala ingångar
Låg svarsfrekvens
Otillförlitligt resultat
Ännu inte utvärderad fullt ut

God kvalitet i
vården
God kvalitet i
omsorgen
God kvalitet i
vården
God kvalitet i
omsorgen

Bidra till kvalitet i vården

Antal informationstillfällen till
vården

Inget informationstillfälle till
vårdpersonal under perioden

Bidra till kvalitet i vården

Antal utredande skrivelser
angående vården

Två utredande skrivelser
avseende 2016 är gjorda

Tillgänglighet till kansliet
Kansliet ska vara telefonöppet mellan 8-12 varje vardag, dvs. 20 timmar i veckan. Hittills i
år har kansliet i medeltal varit öppet 14,4 timmar per vecka. Grovt räknat har kansliet alltså
varit telefonöppet 4 dagar i veckan. När kansliet är obemannat tar regionupplysningen
emot samtalen och meddelar i funktionsbrevlådan. Personen i fråga kontaktas så snart
kansliet åter är bemannat.
Under 2017 har kansliet varit obemannat under 27 dagar. Under vecka 22 samt vecka 29-33
har kansliet varit bemannat två dagar i veckan.
Brist på semestervikarie har resulterat i 21 obemannade dagar. Resterade dagar beror på
övrig frånvaro exempelvis nätverksträffar, planeringsdagar osv.
Det finns möjlighet att kontakta kansliet genom funktionsbrevlådan eller ”Mina vårdkontakter” på 1177.
Bidra till kvalitet i vården

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Bidraget till kvalitet i vården har varit bristfälligt. Inga informationstillfällen har skett under
året. Två utredande skrivelser har gjorts avseende 2016 men ingen avseende årets resultat.
Brukar/kundnöjdhet
En kundundersökning är gjord med mycket låg svarsfrekvens. Det är därför mycket svårt
att dra några tillförlitliga slutsatser av undersökningen. Utvärdering, såväl lokalt som nationellt av resultat och upplägg kommer att ske senare under hösten.
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4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Ny lagstiftning för klagomålshanteringen 2018-01-01
• Samarbetet med vården behöver utvecklas
Stödpersonverksamheten behöver förbättras
4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Samarbetet med vården behöver utvecklas
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Formalisera samarbetet med vården

x

☐

☐

Tydliggör vem/vilka som är mottagare av resultat från analyser

x

☐

☐

Bredda underlaget för analyser

x

☐

☐

Stödpersonsverksamheten behöver förbättras
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Formalisera samarbetet med psykiatrin

x

☐

☐

Förbättra utbildningen för stödpersoner

x

☐

☐

Undersök möjligheten att kvalitetssäkra verksamheten

x

☐

☐

4.3.3

Servicemätning

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Patientnämndens kansli har inte tillfrågats i undersökningen.
I normalfallet har kansliet telefontid 8-12 varje vardag. Utöver det finns möjlighet att lämna
telefonmeddelande direkt till kansliets telefon samt att kontakta växeln som lämnar meddelande i kansliets funktionsbrevlåda.
I normalfallet besvaras E-post eller ärenden i ”Mina vårdkontakter” som längst inom tre
dagar.
Under 2017 har kansliet varit stängt under 27 dagar. Pga. semester har kansliet under 6
veckor varit stängt tre dagar i veckan. Med nuvarande bemanning är det inte möjligt att
förbättra tillgängligheten.
Tillgängligheten bedöms ändå som tillräcklig.
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4.4

Medarbetare

Patientnämnden köper kanslitjänsten av Regionstyrelseförvaltningen. Det finns en heltid
handläggare anställd i enheten Social hållbarhet i Regionstyrelseförvaltningen samt en timanställd vikarie som beräknas arbeta cirka 0,2 tjänst under året. Hittills i år har kansliet
haft förstärkning med 100 timmar. Behovet from 2018-01-01 är att utöka bemanningen till
två heltidsarbetande handläggare. Detta beror huvudsakligen på förändrat uppdrag men
också på svårigheter att lösa exempelvis semestrar på ett acceptabelt sätt.
Patientnämnden hänvisar till RSF när det gäller redovisning av måluppfyllelse vad avser
kansliets medarbetare.
4.5

Ekonomi

Patientnämndens budget är uppdelad i tre kostnadsområden, nämnden, arvoden till stödpersonerna samt kanslifunktionen.
4.5.1 Prioriterade utvecklingsområden

Patientnämnden kansli är sedan flera år underbemannat och har inte klarat sitt hitillsvarande uppdrag på ett fullt ut tillfredställande sätt. Med ett utökat uppdrag blir situationen
ohållbar. För att kunna sköta uppdraget på ett tillfredställande sätt behövs två heltidstjänster på kansliet. Det kommer också att tillkomma kostnader för kompetensutveckling.
Kommunikationen behöver utökas såväl till medborgarna som till vården.
I klagomålsutredningen nämns att ett statsbidrag ska tillföras patientnämnderna för det
utökade uppdrag de får. En summa av 20 miljoner ska fördelas mellan landstingen. Det är
oklart hur stor andel av detta som kommer att tillföras Region Gotland med anledning av
det utökade uppdraget.
Patientnämnden köper kanslitjänsten av Regionstyrelseförvaltningen. Totalkostnaden för
kansliet innefattar alla förekommande kostnader som exempelvis arbetsrum, städ, overheadkostnader, informationsmaterial, resor osv. Flertalet av dessa poster kommer att dubbleras om bemanningen utökas.
4.5.2 Ekonomisk uppföljning och prognos

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

2016

Årsbudget i
kronor

Jan till aug budget i kronor

Jan till aug utfall Jan till aug rei kronor
sultat i kronor

Kansliet

1 100 000

733 400

637 600

95 800

Nämnd

92 000

61 500

28 200

33 300

Stödpersoner

22 000

14 800

3 800

11 000

1 214 000

809 700

669 600

140 100
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2017

Årsbudget i
kronor

Jan till aug budget i kronor

Jan till aug utfall Jan till aug rei kronor
sultat i kronor

Kansliet

1 108 000

738 700

651 100

87 600

Nämnd

92 000

61 500

50 600

10 900

Stödpersoner

22 000

14 800

7 600

7 200

1 222 000

815 000

709 300

105 700

Nämnden håller budget men har ett mindre plusresultat än 2016. Detta beror på att flera
planeringsmöten hållits inför den presidiekonferensen som nämnden arrangerar i november 2017. Prognosen är att nämndens budget går mot ett nollresultat.
Kostnaden för kansliet går mot ett nollresultat på årsbasis. För perioden uppvisar kansliet
ett plusresultat som ligger ungefär på samma nivå som 2016.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Stödpersonsverksamheten uppvisar en dubblerad kostnad jämfört med 2016. Det är glädjande att något fler patienter än föregående år fått en stödperson. Inkommer en anmälan
om stödperson är det ett lagkrav att tillsätta en stödperson. Stödpersonsverksamheten går
mot ett nollresultat.
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Bilagor
Bilaga 1: Statistik ärenden
Huvudproblem
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
9.

Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Vård och behandling
Omvårdnad
Omvårdnad
Omvårdnad
SUMMA 1 och 2
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
SUMMA 3
Patientjournal/ sekretess
Patientjournal/ sekretess
Patientjournal/ sekretess
Patientjournal/ sekretess
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet
Vårdansvar
Vårdansvar
Vårdansvar
Vårdansvar
Vårdansvar
Administrativ hantering
Administrativ hantering
SUMMA 4-8
Övrigt

Delproblem

2015

2016

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Undersökning/utredning
Diagnos
Behandling
Läkemedel
Remiss/vårdbegäran
Intyg
Second opinion
Med.tekn. utrustning, hjälpmedel
Resultat

12
15
26
15

1
4
20
28
9

2.1
2.3

Personlig omvårdnad
Logi/sängplats

3.1
3.3
3.5
3.6

Bemötande
Ej lyssnad till
Dialog/delaktigh. patient/närstående
Information till patient/närstående
Kulturella/språkliga hinder

3
1
12
1
1
86
8
2
9
19

4.1
4.2
4.3

Bruten sekretess/tystnadsplikt
Patientjournal/loggar
Dataintrång

1
5
1

3
1
21

2017
17
13
27
12
1
5
2
14

1
1
89
12
2
3
8
2
27
1

4
1
96
13
4
2
4

3

1

23

5.1
5.2
5.3

Patientavgifter/högkostnadsskydd
Ersättningsanspråk/garantier
Läkemedelskostnader

5
1
1

4
3

1
3
1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8:2

Tillgänglighet
Vårdgaranti
Lång väntan på besökstid
Lång väntetid i väntrum
Resursbrist/inställda åtgärder
Vårdflöde/processer
Fast vårdkontakt
Info. överföring/samv. vårdenhet
Info/samverkan mellan vårdgivare
Vårdplanering/vårdplan
Brister i hant. av: kallelser, remisser
Övrig administrativ hantering

2

8
2
1

1
6
3
4

När inget annat passar in
Totalt antal klagomål
Tillsatta stödpersoner

2
1
1

2
2

1
3
3
27
132
6

1
4
3
2
36
1
153
0

6
2
1
4
5
1
39
158
4

10 (13)

Region Gotland
Patientnämnden

Delårsrapport 2, 2017

Bilaga 2: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

x

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

x

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

x

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
x

20. God kvalitet i skolan

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

☐

☐

x

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

x

x

x

x

22. God kvalitet i omsorgen

x

x

x

x

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☐

☐

☐

☐

Ekonomi

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

x

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☐

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

12 (13)

Region Gotland
Patientnämnden

Delårsrapport 2, 2017

Bilaga 3: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar

Ett nytt koncept för ”kund-/brukare-/patientundersökning” har tagits fram av landets patientnämnder i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. År 2016 genomfördes en pilotundersökning där fyra patientnämner deltog, däribland Gotland. Pilotundersökningen visade på brister och det resulterade i korrigeringar i upplägg och frågor.
I år deltog 13 patientnämnder i undersökningen. För Gotlands del blev svarsfrekvensen
mycket låg. Det är därför mycket svårt att dra några tillförlitliga slutsatser av undersökningen. Utvärdering, såväl lokalt som nationellt av resultat och upplägg kommer att ske senare
under hösten.

Ärendenr [Pan A15/2017] Datum 2017-09-14

Inför nästa undersökning får upplägg och genomförande planeras noga. Det medför svårigheter att få fram ett tillförlitligt resultat då underlaget för att göra undersökningar är så
litet.
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1 Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har under 2017, genom goda rekryteringar, två timanställda extraresurser och ett välplanerat och prioriterat arbete fokuserat kansliets insatser på ett fungerande sätt så att nästan samtliga av nämndens mål för året har uppfyllts.
Vad gäller den ekonomiska delen så redovisar nämnden ett negativt resultat med 0,4 mnkr i
perioden. Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 0,3 mnkr för helåret till följd
av ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom finns en risk att de nya reglerna kring ersättning till asylsökande ensamkommande barn som kommer till Gotland
efter 1 juli kan generera underskott om inte nämnden får sina kostnader täckta via schablonersättningen. Inför 2018 bedöms kostnaden för arvoden öka med cirka 1 miljon kronor
på grund av migrationsverkets nya regler för ersättning till kommuner för asylsökande ensamkommande barn som kom till Gotland före 1 juli och ännu är under 18 år.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Nämnden har under 2017 klarat de flesta av nämndens uppsatta mål för året, bl.a. handläggningstider på maximalt 70 dagar där nämnden så här långt under 2017 ligger på en
handläggningstid om i genomsnitt 52 dagar jämfört med 82 dagar under 2016. Ett annat
stort mål som nämnden klarat av under 2017 är att granska alla de årsräkningar vilka var
kompletta och inkomna i tid före den sista augusti. Att nämnden har klarat dessa mål beror
till viss del på att kansliet har haft förstärkning av två timanställda ”siffergranskare”, som
har varit kansliet behjälpliga med att granska årsräkningar. Det, tillsammans med att kansliet under 2017 lyckats bra i rekryteringen av ny personal har gjort att kansliet kunnat göra
viss omfördelning av arbetsuppgifter och på så sätt prioritera och fokusera kringhandläggning av nya ärenden samt granskning av årsräkningar.
3 Förväntad utveckling
Framöver ser nämnden ett fortsatt behov utav digitalisering och utveckling av bl.a. etjänster. Under 2017 har nämnden och kansliet påbörjat ett arbete med digitalisering,
främst kring nämndsprocessen i ett första skede, men även att ta fram uppdaterade och
ifyllningsbara blanketter som underlättar för våra ställföreträdare och för kansliet vid
granskning av t.ex. redogörelser och årsredovisningar.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Framöver kommer även antalet ensamkommande barn att minska i antal, om ingen ny flyktingvåg eller annat oförutsett sker. Under hösten 2017 kommer 43 av de 121 ensamkommande barn som finns på Gotland i dagsläget att fylla 18 år. I och med att barnen fyller 18
år upphör ställföreträdarskapen enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande
barn. Det innebär att nämnden vid årsskiftet 2017/2018 har anordnat ställföreträdarskap
för 78 ensamkommande barn. Under våren 2018 kommer detta att successivt minska ytterligare, och per den sista mars 2018 beräknas antalet ensamkommande barn vara 66 stycken.
Något som nämnden ser som en bekymmersam utveckling är att det i dagsläget är svårt att
rekrytera nya ställföreträdare. Nämnden har i dagsläget 696 ärenden (godmanskap och förvaltarskap) fördelat på 436 ställföreträdare. Det innebär således att ett flertal ställföreträdare
har ett eller fler uppdrag pågående samtidigt, och att det är bland dessa befintliga ställföreträdare nämnden fördelar nya uppdrag i stor utsträckning. Nämnden ser därför ett stort
behov av att arbeta med rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare framöver. Önskvärt vore att ha ett överskott på tänkbara ställföreträdare i framtiden.
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Måluppfyllelse

4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

Överförmyndarnämnden har under första halvåret 2017 haft en del rörelse i arbetsgruppens sammansättning, som nämnden rapporterade i delår 1. Nämnden har under året haft
en något lägre grundbemanning än vad som är beslutat. Nämnden har haft en bemanning
om 3,60 tjänster jämfört med normalfallet om 3,75 tjänster. Trots detta har nämnden lyckats att klara sin målsättning om handläggningstid på max 70 dagar samt målsättningen att
samtliga årsräkningar vilka var kompletta och inkomna i rätt tid skulle vara granskade per
sista augusti 2017.
Under våren 2017 genomförde nämndens kansli årets kundenkät digitalt för första gången.
Svarsfrekvensen var för året väldigt låg, med endast 92 svarande av de 500 som enkäten
skickades ut till. Under 2016 genomfördes enkäten analogt, med 304 svarande. Orsaken till
den låga svarsfrekvensen är svårt att sia om, men en anledning kan troligen vara att enkäten
i år genomfördes digitalt för första gången. Av de som besvarat enkäten kan dock utläsas
att nöjd kund index (NKI) sjunkit något jämfört med 2016. För 2017 ligger NKI på 78,46
jämfört med 78,59 för 2016. Trots den låga svarsfrekvensen kan det utläsas att Region Gotlands ställföreträdare i stort är nöjda med nämndens verksamhet och kvalitet. När det gäller
nämndens kansli uppnår kansliet nämndens samtliga målvärden förutom när det gäller tillgängligheten, där nöjdheten uppgår till 77 % mot nämndens uppsatta mål om 80 % nöjdhet.
Några av de kommentarer som ingivits vid besvarande av enkäten rör hemsidan, att blanketter och information som finns där ska vara aktuella, korrekta och lätta att hitta samt
önskemål om att telefontider och besökstider vid kansliet utökades. Kansliet har även fått
beröm för sin kompetens och sitt bemötande. Några har även varit kritiska till att det tar
lång tid för granskning av årsräkningar och att besluta om arvoden.
4.2

Samhälle

Nämnden har inte i sin verksamhetsplan för 2017 fastställt några mål inom området samhälle som går att direkt koppla till de sex målområden som tas upp i bilaga 1. Däremot har
nämndens verksamhet viss påverkan på mål 1-3 i bilagan, där nämndens verksamhet till
viss del får påverkan på folkhälsa, att gotlänningar känner sig delaktiga samt målet med ett
jämställt och jämlikt Gotland.
4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.2.2

Prioriterade aktiviteter

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Nämnden har inga prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen avseende området
samhälle.

Nämnden har inga prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen avseende området samhälle.
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[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

4.3

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kvalitet

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 fastställt att 80 % av kunderna (ställföreträdare) ska vara nöjda med verksamhetens kvalitet.
4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 fastställt digitalisering som ett viktigt utvecklingsområde, delvis för att förbättra kvaliteten i verksamheten.
Nämnden har vidare fastställt mål för kansliets tillgänglighet, där kansliet bl.a. ska ha telefon- och besökstider som underlättar tillgänglighet och trygghet.
4.3.2

Prioriterade aktiviteter

Digitalisering
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Nämndsadministration

☐

x

☐

Utveckling av e-tjänster

☐

x

☐

Ärendehanteringsprocessen

☐

x

☐

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Tillgänglighet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Telefon- och besökstider

☐

☐

x

Besvarande av e-post

☐

☐

x

Aktuella blanketter och uppdaterad information på hemsida

☐

x

☐
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[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

4.3.3

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Servicemätning

Under hösten 2016 genomfördes en servicemätning i Region Gotland. Sammantaget ligger
Region Gotland mestadels i nivå med genomsnittet i förhållande till andra kommuner i
likvärdig storlek. I mätningen som gjordes var frågorna riktade till olika områden; bygglov,
förskola, grundskola, individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid, kommunledningskontor, gymnasium samt
hälso- och sjukvård. Ingen av frågorna i servicemätningen riktade sig till överförmyndarnämndens verksamhet, varför något resultat för nämndens räkning inte går att avge.
Identifierade styrkor

4.4

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Medarbetare

Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från regionstyrelseförvaltningen.
4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.4.2

Prioriterade aktiviteter

Nämnden har inga prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen avseende området
medarbetare.

Under 2017 har nämndens kansli tagit fram en riskanalys över arbetsmiljön och kansliets
fysiska placering samt installerat larm, Netalert.
Arbetsmiljö
Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Riskanalys

☐

☐

x

Installera larm, Netalert

☐

x

☐

Tillgänglighet för besökare (ringklocka, besöksrum)

x

☐

☐

6 (13)

Region Gotland
Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 2, 2017

[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

4.4.3

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sjuktal

Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från regionstyrelseförvaltningen.
Sjuktalet vid nämndens kansli har under 2017 varit lågt, endast 2,75 %.
4.4.4

Antal anställda

Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från regionstyrelseförvaltningen.
Under 2017 har det dock skett större förändringar i arbetsgruppen, där 2,75 av 3,75 tjänster
nyrekryterats. I strategiskt plan och budget har nämnden tidigare i år framfört behov av
utökning av personal med 0,25 tjänst. Nämnden har under större delen av 2017 haft två
timsanställda handläggare som huvudsakligen arbetat med att siffergranska årsräkningar.

4.5

Ekonomi

Överförmyndarnämnden redovisar ett negativt resultat med 0,4 mnkr i perioden.
Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 0,3 mkr för helåret till följd av ökade
kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom föreligger en risk att de nya reglerna
kring ersättning till ensamkommande barn kan generera underskott om inte nämnden får
sina kostnader täckta via schablonersättningen.
Januari-augusti 2017 (tkr)
Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Totalt ÖFN

Budget

Helår 2017 (tkr)

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

5 134

-306

7 241

7 371

-330

-1 333
1 333

-3 177
3 230

+1 844
-1 897

-2 000
2 000

-4 010
4 010

+2 010
-2 010

4 828

5 187

-359

7 241

7 371

-330

201
2 103
2 524

117
2 048
2 969

4 828

0

53

+84
+55
-445

-53

301
3 154
3 786

0

231
3 154
4 186

0

+70
0
-400

0
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4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden

4.5.2

Prioriterade aktiviteter

Nämnden har inga prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen avseende området
ekonomi.

Nämnden har inga prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen avseende området ekonomi.
[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

[Klicka här för att ange prioriterat utvecklingsområde]
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

4.5.3

Påbörjad

Genomförd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk uppföljning och prognos

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
• Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
• Kostnader för kanslifunktion
• Kostnad för arvoden till ställföreträdare
• Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Kostnader för nämndverksamhet

I budget 2017 har 301 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Hittills i år har nämnden haft 6 sammanträden.
Kostnaden t.o.m. augusti uppgår till 117 tkr. Prognosen för innevarande år är beräknad till
231 tkr vilket ger ett överskott på 70 tkr jämfört med budget. Överskottet beror framför
allt på att nämndsammanträdet i maj har ställts in samt att nämnden inte beräknas utnyttja
hela budgeten för konsultkostnader.
Kostnad för kanslifunktionen

Nämnden har i grunden ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla
kansliresurser med motsvarande 3,75 tjänster.
Kansliet har i ett separat ärende föreslagit att tjänsteköpet tillfälligt ökas med ytterligare 1,0
tjänst under åtta månader. Behovet har uppstått till följd av merarbete kopplat till ensam-
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kommande flyktingbarn. Kostnaden är beräknad till 345 tkr. Finansieringen har skett genom nyttjande av eget kapital, vilket innebär att nämndens budget tillfälligt förstärks med
motsvarande belopp. Budgeten för kanslifunktionen uppgår till 3 154 tkr. Kostnaden i perioden uppgår till 2 048 tkr, vilket i stort överensstämmer med periodens budget.
Arvoden till ställföreträdare

Nämnden har i budget avsatt 3 786 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och med augusti
har 2 969 tkr utbetalts, vilket medför ett underskott i perioden på 445 tkr.
Då ärendevolymen ökat något befaras kostnaden bli något högre i år. 2016 granskades 610
årsräkningar och i år har det inkommit 629. Hittills har 487 stycken granskats (jmf med 392
st. föregående år). Förra året uppgick kostnaden på årsbasis till 4,0 mnkr, prognosen för i
år pekar nu mot 4,2 mnkr. Den prognostiserade ökningen är beräknad proportionellt jämfört med 2016.
Kostnaderna för arvodena är beroende av flera faktorer, dels prisbasbeloppets utveckling,
dels den totala ärendevolymen samt andelen arvoden som betalas av Region Gotland. Andelen ärenden som betalas av Region Gotland har under de senaste åren ökat. Prisbasbeloppet har också stigit med 500 kronor mellan 2016 och 2017, från 44 300 kr till 44 800
kr. vilket är en ökning med 1,1 procent. Dessutom har kostnaderna för arvoden till ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd ökat jämfört med samma period föregående år.
Om fler barn får uppehållstillstånd under hösten 2017 och 2018 kommer den kostnadsposten att öka ytterligare under 2018. Den ingår i beräkningen nedan om 1 miljon kronor.
Kostnad/intäkt för hantering av asylsökande ensamkommande barn

Nettobudgeten för hanteringen av ensamkommande flyktingbarn är 0 kronor då nämnden
räknat med att samtliga kostnader ersätts av migrationsverket. Den budgeterade omslutningen uppgår till 2 miljoner kronor, vilket nu i uppföljningen visat sig var för lågt. Den
verkliga omslutningen är prognostiserad till 4 miljoner kronor. Nettot är fortfarande beräknat till 0 kr, det vill säga full kompensation från migrationsverket. Föregående år var den
verkliga omslutningen i bokslutet 4,6 miljoner kronor.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Prognosen för ensamkommande barn är dock svår att förutsäga. Framför allt beroende på
att effekten av de nya reglerna för bidrag som trädde i kraft 1 juli ännu inte är känd. Kansliet har påtalat behovet av att ett förslag till fördelning av schablonersättningen snarast behöver beslutas av RF. Övergångsregler finns och för år 2017 kommer nämnden få täckning
motsvarande idag för de barn som finns här per sista juni. För nyanlända efter 1 juli kommer schablonersättning utbetalas.
Redan nu kan nämnden för 2018 skönja ett underskott på i storleksordningen 1 miljon
kronor till följd av det nya ersättningssystemet som trätt i kraft. Summan grundar sig på
beräkningar av hur många barn som under 2018 är under 18 år och där godmansarvodet
inte längre kan återsökas från migrationsverket. Exakt hur det nya ersättningssystemet
kommer slå gentemot nämnden behöver utredas vidare och utvecklingen kommer att följas
noggrant avseende kostnadernas fördelning på asylsökande barn respektive barn med uppehållstillstånd.
Om annan kommun placerar ensamkommande barn på Gotland kan regionen inte fakturera denna hemkommun kostnaden utan måste först skriva ett avtal med kommunen.

9 (13)

Region Gotland
Överförmyndarnämnden

4.5.4

Delårsrapport 2, 2017

Investeringar

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Överförmyndarnämnden har inga investeringskostnader.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☐

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☐

☐

☐

x

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

Ekonomi

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☐

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Kompletterande information
Kund-/brukarundersökningar
Undersökning målgrupp

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Gode män/förvaltare

- Nöjda med informationen
från kansliet

Mindre nöjda med tillgängligheten

Tillgängligheten ses över
kontinuerligt på kansliet.
Kansliet svarar på inkommen
e-post samma dag eller
dagen efter. Enkäten visar
att ställföreträdarna är
mindre nöjda med våra
telefon- och besökstider. Vi
kommer framöver att diskutera detta för att nå bättre
tillgänglighet för våra ställföreträdare.

- Nöjda med bemötandet i
kontakt med kansliet
- Upplever att handläggarna
på kansliet har hög kompetens

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2017-09-19

- Upplever att handläggningen håller god kvalitet
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Förutsättningar 2018-2020
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2018 – 2020. Avdelning ekonomi gör utifrån ekonomiska prognoser och antaganden en
bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under
planperioden.

1. Samhällsekonomiska förutsättningar
Högkonjunktur råder i svensk ekonomi. Tillväxten har varit stark de senaste åren och detta har
visat sig i god utveckling av skatteunderlaget samt ett mycket lågt ränteläge. Högkonjunkturen
innebär svårigheter avseende tillsättning av lediga platser med kompetent arbetskraft, särskilt
svårt är det inom delar av den offentliga sektorn. Arbetslösheten är relativt hög utifrån
perspektivet högkonjunktur, cirka 6,5 procent, , men i siffran döljer sig stora skillnader mellan
olika grupper i samhället. Bland utrikes födda var arbetslösheten under andra kvartalet cirka 15
procent, medan den för den inrikes födda befolkningen var endast 4 procent.
SKL:s bedömning är att den svenska ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som
deras prognos sträcker sig. Därefter räknar de med en återgång till ett konjunkturellt normalläge.
SKL har i september 2017 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 20162020:
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
BNP*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,4

3,4

2,8

1,6

1,3

1,6

Sysselsättning, timmar*

2,1

1,2

0,9

-0,2

0,4

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

7,0

6,6

6,4

6,5

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,3

3,1

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,8

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,9

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,6

1,0

0,8

0,5

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagstillväxten under 2015 och 2016 var mycket stark, detta berodde på den starka
sysselsättningstillväxt som skedde med anledning av konjunkturuppgången. I år är utvecklingen
fortfarande stark, men därefter försvagas utvecklingstalen så att det reala skatteunderlaget går ner
mot nära noll 2019. Nästa år minskar skatteintäkterna som följd av regeringens förslag på höjt
grundavdrag för personer som fyllt 65 år, detta kompenseras genom höjning av det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget med samma belopp. Efter 2019 förutsätter SKL att
såväl arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans.
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Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016-2020

SKL, okt

5,0

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

Regeringen sept

4,9

4,8

3,4

4,0

3,9

21,7
22,8

ESV sept*

5,3

4,5

3,5

3,4

3,4

3,9

21,8

SKL, aug

5,0

4,3

4,1

3,6

3,5

22,3

*ESV:s prognos gjordes innan BP2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65
inte var känt.
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

SKL:s prognos för 2018 visar en nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att
SKL men inte ESV beaktat förslaget om höjt grundavdrag för personer över 65 år. Förklaringen
är olika bedömning av utvecklingen av såväl arbetade timmar som timlön.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras i Region Gotland framgår av
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som beslutades av regionfullmäktige 2014-03-31, § 46.
Med SKL:s nuvarande prognos skulle detta vara möjligt åren 2019, 2020 samt 2021 under
förutsättning att balanskravsresultatet är negativt.
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling: tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

Årlig ökning

5,1

4,3

4,0

3,5

3,8

3,9

Differens

1,1

0,3

0,1

-0,3

-0,2

-0,2
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Utvecklingen av generella statsbidrag

Statsbidragen utgör en stor del av kommunsektorns intäkter. I budgetpropositionen som
regeringen lämnade i september finns ett antal satsningar för att öka intäkterna genom
utjämningssystemet, se nedanstående tabell.
Reformer och finansiering, Mkr
2018

2019

2020

Alla som kan jobba ska jobba

7,3

10,1

11,4

Mer jämlik skola

2,4

4,6

7,0

Världens första fossilfria välfärdsnation

5,0

7,9

10,0

Välfärden ska stärkas

7,8

13,6

18,9

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del

11,9

18,5

22,9

Sverige ska vara tryggt

6,7

8,3

9,7

Övriga reformer

2,7

1,9

2,0

Summa reformer

43,8

64,8

81,7

Summa finansiering

3,4

4,9

8,8

Källa: SKL

Effekten av den del av dessa satsningar som ingår i det generella statsbidraget framgår av den
plankalkyl för regionen som finns i kapitel 2.
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2. Utgångsläge för Region Gotland
I tabellen redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 för Region Gotland (enligt
prognos i september 2017).
Skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

Egna skatteintäkter (33,60%)

3 761

3 844

3 956

4 097

Befolkningsutveckling

-20

-20

-20

-20

Slutavräkning

-18

0

0

0

3 723

3 824

3 936

4 077

Summa
Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag

678

718

740

768

-143

-166

-168

-170

76

77

78

79

Reglering

-1

9

27

40

Statsbidrag flyktingmottagande

17

17

12

7

627

655

689

724

Summa
Landsting
Inkomstutjämning

328

337

344

356

Kostnadsutjämning

36

40

42

43

Strukturbidrag

82

83

83

84

-23

-18

-9

-4

4

4

3

2

427

446

463

481

-6

-2

-2

-2

132

150

150

150

4 903

5 073

5 236

5 430

Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande

Summa
LSS
Fastighetsavgift

Totalt
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Plankalkyl 2018-2020, preliminärt inför budgetavstämning i oktober 2017
Plan 2018*

Reviderad
plan 2018

Reviderad
plan 2019

Reviderad
plan 2020

-4 728

-4 736

-4 819

-5 006

-4 796

-4 796

-4 784

-4 836

284

284

284

284

-116

-124

-115

-146

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

-100

-100

-171

-242

2 Avskrivningar

-245

-245

-245

-245

-4 973

-4 981

-5 064

-5 251

3 Skatteintäkter

3 853

3 824

3 936

4 077

4 Bidragsinkomster

1 211

1 249

1 300

1 353

kommun

607

636

675

715

landsting

433

442

460

479

Övriga statsbidrag

150

150

150

150

21

21

15

9

7

7

7

7

-37

-39

-47

-59

61

60

133

127

1 Verksamhetens nettokostnader
före avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv

Verksamhetens nettokostnader

därav

Statsbidrag flyktingmottagande
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Besparing
7 Årets resultat (förändring av eget
kapital)
*Beslutad av regionfullmäktige juni 2017

I plankalkylen har åren 2018-2020 reviderats enligt septembers skatteprognos från SKL,
uppdatering av finansförvaltningen samt justering av finansnetto. Nämndernas beräknade budget
för 2019 och 2020 utgår från de beslut som tagits i samband med budget 2018. Beräknad
prisöknings- och personalkostnadsreserv ligger separat i kalkylen. Volymutveckling finns enbart
beräknad utifrån resursfördelningsmodell för skolverksamhet, äldreomsorg och medicinteknisk
utveckling inom sjukvården.
Del av ökningen av det generella statsbidraget på totalt 10 mdr ligger separerat i båda tabellerna
(statsbidrag flyktingmottagande). Det beror på osäkerheten i summorna som är avhängiga av
antal asylsökande vid den särskilda tidpunkt som beslutas senare. Den del som utgår beräknat på
befolkningsandel ligger inräknat i den kommunalekonomiska utjämningen.
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Ekonomiskt läge

Det ekonomiska läget för regionen är för tillfället relativt stabilt. Det är fortfarande problematiskt
att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget, men med hjälp av annan verksamhet
så förväntas det totala resultatet ändå bli positivt.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att kunna
balansera mot förväntade intäkter. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om ett 3-årigt
besparingspaket på sammanlagt 170 mnkr. Inför 2017 vidtogs åtgärder som i delårsrapporten
visar sig haft effekt så att de flesta nämnderna förväntas ha ett positivt resultat vid årets slut.
Största problematiken ligger hos social- samt hälso- och sjukvårdsnämnden som förväntas ha ett
negativt resultat. Dessa nämnder har inte något besparingskrav utifrån fullmäktigebeslutet.
Inför 2018 och 2019 är det viktigt att fortsätta anpassningar till sänkt budgetram. Totalt sett
minskas ramarna med ytterligare 107 mnkr. Organisationen behöver, för att kunna arbeta med
kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil och planerbar ekonomi.
Erfarenheten av att arbeta med en treårig plan är god. Regionen bör även framåt arbeta med en
längre planeringshorisont än ett år avseende driftförutsättningar. Utmaningarna och
rekommendationerna från SKL:s analysgrupp 2016 är fortfarande aktuella:
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 behöver 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.
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3. Bedömning av kostnader för pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer god redovisningssed för
kommuner och landsting. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en
avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 840 mnkr och pensionsskulden i
ansvarsförbindelser uppgår till 2 422 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till
3 262 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 i augusti av regionens pensionsadministratör KPA.
De totala pensionskostnaderna för 2017 prognostiseras till 357 mnkr, en ökning med 10 procent
jämfört med föregående år. Under perioden 2018-2020 beräknas de totala pensionskostnaderna
öka med 16 procent jämfört med 2017. För 2018 beräknas pensionskostnaderna uppgå till ca
378 mnkr. Kostnadsutvecklingen har varit betydligt högre för pensioner än för de direkta
personalkostnaderna.
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
nuvärdesberäkna pensionsskulden. En ändrad diskonteringsränta påverkar pensionsskulden
mycket. RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden,
har nu i september haft sitt årliga övervakningsmöte. RIPS-kommittén konstaterade att RIPSräntan tills vidare ska ligga kvar på 1 procent.
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.
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4. Delårsbokslut 2 2017
Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland beräknas till 69 mnkr vid årets slut.
Prognosen har förbättrats sedan månadsrapporten för maj. Då beräknades ett resultat på 54 mnkr
(delårsrapport 1, 38 mnkr).
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -26 mnkr jämfört med budget.
Det är en förbättring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet beräknades bli
-45 mnkr och vid delårsrapport 1, -47 mnkr. De nämnder som prognostiserar en negativ
avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr)
samt byggnadsnämnden (-1 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott. De största positiva
avvikelserna har regionstyrelseförvaltningen inklusive politikerorganisationen (+18 mnkr) samt
tekniska nämnden (+8 mnkr) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (+12 mnkr).
Balanskravsresultatet i perioden uppgår till 170 mnkr. Återstående del av balanskravsunderskott
från tidigare år kommer att kunna justeras i år.
Den räntebärande långfristiga låneskulden uppgår till 666 mnkr. Räntekostnaderna för den
långfristiga upplåningen på årsbasis prognostiseras till 7 mnkr. Det nuvarande ränteläget är
mycket gynnsamt, dock måste det finnas en beredskap för höjda räntor. Amortering med 4 mnkr
har skett under perioden. Under året har nyupplåning skett med 100 mnkr.
Likviditeten har under perioden försämrats med 7,5 mnkr. Den omfattande
investeringsverksamheten gör att checkräkningskrediten behöver nyttjas under ca 20 dagar varje
månad. Fordringarna på migrationsverket uppgick vid periodens slut till ca 44 mnkr.
Resultaträkning 2017 och nämndernas utfall mot budget, mnkr

Budget 2017

Prognos
2017

Resultat
jan-aug
2017

Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 300
-8 907
-235
-4 842

4 140
-8 724
-248
-4 832

2 818
-5 743
-169
-3 094

4 373
-8 769
-237
-4 633

Skatteintäkter o bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4 901
7
-39

4 915
12
-26

3 279
6
-18

4 708
23
-16

27

69

173

82

Årets resultat
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Budgetavvikelse nämnder netto, mnkr

Budget
2017

Helårsprognos
delår 2

Avvikelse

Avvikelse
delår 1

268

250

18

7

24
244

23
227

1
17

0
7

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

174

167

7

1

122
52
18
11

114
53
19
11

8
-1
-1
0

1
0
0
0

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

142
1 127

141
1 123

1
4

1
2

284

272

12

3

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 258
1 504

1 285
1 544

-27
-40

-31
-30

Summa

4 786

4 812

-26

-47

Nämnd
Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen
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Kostnadsutveckling

Nedanstående avsnitt visar en bild av nettokostnadsutvecklingen de senaste 6 åren. För att se
utvecklingen gentemot samma period föregående år hänvisas till delårsrapporten.

Nettokostnad
200
180
160
140
120
100
80

2012

60

2013

40

2014

20

2015

0

2016
2017

Diagrammet visar indexerad nettokostnadsutveckling med utgångspunkt i 2012 som index 100.

Jämförelsen i diagrammen och tabellen är mellan utfallen delår 2 2012-delår 2 2017.
Nettokostnadsutvecklingen på total nämndsnivå har ökat relativt mycket, dock har ökningen
avstannat sista åren. Avseende regionstyrelseförvaltningen så är det två faktorer som påverkar
den höga nettokostnadsutvecklingen. Det ena är att gemensamma kostnader för system mm
överfördes till ledningskontoret för några år sedan, det andra är att delar av tidigare köp- och
säljverksamhet nu är anslagsfinansierad vilket innebär att intäkterna har försvunnit. Barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är sammanslagna till
utbildnings- och arbetslivsförvaltning. Även de samhällsbyggande nämnderna är sammanslagna
med anledning av ett antal organisationsförändringar under åren. Förutom
regionstyrelseförvaltningen har hälso- och sjukvårdsnämnden haft den högsta
nettokostnadsutvecklingen totalt, 24 procent.
Totalt är personalkostnadsökningen mellan 2012 och 2017 femton procent, men det skiljer sig
mellan nämnderna/förvaltningarna. Lägst kostnadsutveckling för personal har
regionstyrelseförvaltningen samt kultur- och fritidsnämnden och högst har
politikerorganisationen. Politikerorganisationens ökning beror på en förflyttning av kostnader
från tidigare serviceförvaltningen. Högst ökning har annars samhällsbyggnadsområdet och hälsooch sjukvårdsnämnden.
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Personalkostnader
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Diagrammet visar indexerad personalkostnadsutveckling med utgångspunkt i 2012 som index 100.
Nämnd
Utfall januari - augusti
Totalt

Nettokostnads

Personalkostnads

förändring %

förändring %

2012-2017

2012-2017

12

15

9

132

-15

20

5

8

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

-1

11

Socialnämnden

12

16

Hälso- och sjukvårdsnämnden

24

20

Regionstyrelseförvaltningen

90

6

Politikerorganisationen
Samhällsbyggnad totalt
Kultur- och fritidsnämnden
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5. Investeringar
Den totala investeringsbudgeten för 2017 inklusive kompletterings- och exploateringsbudget
(bruttokostnad) samt vissa tilläggsanslag uppgår till 820,1 mnkr. Detta är en hög
investeringsvolym, dock något lägre än 2016. Investeringar är redovisade med 263 mnkr för
januari- augusti, drygt 30 procent av den totala budgeten.
Investeringsplanen exklusive exploatering för perioden 2018-2022 uppgår till 2 052 mnkr fördelat
på 1 206 mnkr anslagsfinansierad verksamhet och 848 mnkr affärsdrivande VA- och
avfallsverksamhet. För att klara av investeringarna inom det utrymme som finns utan
nyupplåning borde planen för planperioden uppgå till max 1 mdr. Med den ekonomiska situation
som nu råder är resultatnivån låg vilket gör det än besvärligare att finansiera investeringar.
Investeringsvolymen framåt behöver ses över.
Arbete pågår med att se över processen för investeringar på olika plan. En viktig del är att ge
större utrymme för att diskutera investeringar utifrån ett längre perspektiv och mer kopplat till
regionens mål. En annan del handlar om ett tydligt regelverk samt var och hur prioriteringar ska
göras.
Investeringsprognos för helår 2017 (tkr)
Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2017

Förbrukat Prognos helår
31/8

RS/LK
RS/SF

Budget 2016

Bokslut 2016

19 244

291

19 963

17 567

RS/RSF

31 318

6 287

20 668

TN/TKF

618 714

217 216

361 900

889 048

544 186

TN/SBF

4 087

1 719

4 087

9 042

6 385

BN/SBF

800

59

400

600

174

MHN/SBF

500

148

500

0

0

KFN/KFF

1 600

153

1 600

1 932

1 764

BUN/UAF

25 000

8 125

15 300

26 613

14 618

GVN/UAF

7 905

5 295

7 905

10 220

5 104

SON/SOF

7 500

1 441

4 000

16 498

4 787

HSN/HSF

21 855

13 381

21 855

22 827

21 521

Totalt samtliga
investeringar

719 279

253 824

438 215

1 015 987

616 397

Exploateringsbudget

100 854

9 291

37 331

Grundbudget 2017
Exploatering bruttobudget
grund 2017
Kompletteringsbudget 2017*
Tilläggsanslag 2017
Totalt samtliga
investeringar

405 100
46 800
356 184
12 049
820 133

*varav exploatering 54 054
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Investeringsbudget och plan 2018-2022
Nämnd/Förvaltning
RS/RSF
TN/TKF*

Investeringsbudget 2018

Investeringsbudget 2019

Investeringsbudget 2020

Investeringsbudget 2021

Investeringsbudget 2022

Totalt
2018-2022

26 600

25 400

33 050

20 450

25 800

131 300

405 445

277 045

301 500

275 100

150 100

1 409 190

TN/SBF**

3 000

6 000

8 700

5 000

1 500

24 200

BN/SBF

2 000

800

800

800

800

5 200

MHN/SBF

750

200

750

200

200

2 100

KFN/KFF

2 000

5 000

2 400

1 500

1 500

12 400

BUN/BUF

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000

143 500

GVN/GVF

13 500

6 400

9 400

9 600

5 100

44 000

SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

30 600

HSN/HSF

42 000

56 000

78 600

51 100

22 000

249 700

521 295

407 945

469 200

404 750

249 000

2 052 190

-7 500

-18 700

-15 500

-14 500

-

Totalt samtliga
investeringar
Exploateringsbudget
netto inkl VA

* Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av
hamnen.
** Räddningstjänsten
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6. Skuldportfölj och ränteantaganden
Låneskulden uppgår till 666 mnkr. Ett nytt kortfristigt lån på 100 mnkr har tagits upp i början av
året för att finansiera investeringarna. En större fastighetsförsäljning på ca 180 mnkr planeras ske
inom det närmaste halvåret och kommer då att möjliggöra att det kortfristiga lånet kan lösas.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen uppgår till 0,97% och har sjunkit med 0,19
procentenheter sedan årsskiftet. Anledningen är det kortfristiga lånet som tagits upp till rörlig
ränta. Räntekostnaderna för låneskulden prognostiseras till 7 mnkr för 2017.
Räntorna ligger fortfarande kvar på historiskt låga nivåer, 5-årsräntan ligger på 0,38% och 10årsräntan på 1,15%. God ekonomisk tillväxt och inflation som sakteliga har börjat stiga gör att de
längre räntorna börjat vända lite grann uppåt. Osäkerheten om hur inflation och ränta kommer
att utvecklas är fortfarande stor då traditionella samband mellan ekonomisk tillväxt, inflation och
ränta inte förefaller lika starka längre.
Reporäntan, som styr de korta räntorna, ligger kvar på sin rekordlåga nivå -0,5%. Reporäntan har
varit negativ sedan februari 2015 och enligt riksbanken behöver penningpolitiken vara fortsatt
expansiv för att inflationsmålet ska nås. Riksbanken räknar med att börja höja reporäntan först i
mitten av 2018 och att det sedan ska följas av små räntehöjningar. Tidigast under 2019 kommer
reporäntan att bli positiv enligt riksbankens prognos.
Den sammantagna bedömningen är att räntorna kommer att stiga något de närmaste åren men att
de ändå kommer att ligga på förhållandevis låga nivåer.
Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3 mån Stibor
ger en kostnadsökning med ca 1,6 mnkr/år.
Räntekostnaderna påverkas inte bara av räntan utan också av låneskuldens storlek. Låneskulden
har ökat med 291 mnkr de tre senaste åren samtidigt som investeringarna uppgått till 1 405 mnkr.
Investeringsbudgeten för 2018-2019 uppgår 930 mnkr och planen för 2020-2022 till ytterligare
1 100 mnkr. Om investeringarna hamnar på denna nivå kommer ytterligare extern finansiering att
krävas.
Det gynnsamma ränteläget gör att räntekostnaderna bedöms klaras inom den budgeterade nivån
under planperioden även om låneskulden skulle öka med 50 mnkr per år under 2018-2020 och att
genomsnittsräntan samtidigt skulle öka med 0,5 procentenheter per år. Samtidigt skulle en ökad
skuldsättning innebära en högre kostnadsbelastning när räntan börjar nå normala nivåer.
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7. Kostnadsjämförelser
För att veta om resurserna utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg, dels mellan olika år
och dels mellan olika kommuner och landsting. Jämförelserna är gjorda utifrån officiell statistik
och avser verksamhetsåret 2016. Avsikten är att redovisa ett diskussionsunderlag som bygger på
faktiskt utfall i förhållande till andra. Dessa kostnadsjämförelser ska inte förväxlas med aktuellt
ekonomiskt läge för regionen. Kostnadsjämförelser finns inte tillgänglig på samma
detaljeringsnivå för alla regionens verksamheter. Det är anledningen till att det inte finns några
jämförelser inom samhällsbyggnadsområdet t.ex.
I bilaga redovisas utveckling över tid för respektive verksamhetsområde jämfört med både
kommungrupp, liknande kommuner och riksgenomsnitt. SKL genomförde en analys av Region
Gotlands ekonomi och styrning i januari 2016 som byggde på underlag från verksamhetsåret
2014. En del av tabellerna och diagrammen finns också med i det här avsnittet men med
uppdaterade siffror för verksamhetsåret 2016.
Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse med referenskostnad 1 gjorts. I
referenskostnaden vägs opåverkbara strukturella förutsättningar in, exempelvis ålder, invånarnas
sociala bakgrund och den geografiska strukturen. Referenskostnaden är därmed olika i olika
kommuner beroende på förutsättningar. Om den verkliga kostnaden avviker mycket jämfört med
standardkostnad och verksamheten inte är medvetet prioriterad bör en djupare analys inledas.
Kostnadsjämförelser inom kultur och fritidsområdet finns med som en indikation på hur det kan
se ut i övriga landet. Det är svårt att dra några slutsatser av att jämföra kostnader inom de
områdena då det finns en hög grad av frivilligt åtagande i de verksamheterna. Det är mer ett
konstaterande om hur det ser ut.
Att göra jämförelser med kommungrupp har varit etablerat under lång tid. Under 2017 har en ny
kommungruppsindelning genomförts. Grupperna bygger nu på antal invånare i den största
tätorten i kommunen istället för antal invånare i hela kommunen och pendlingsmönstren har fått
ökad betydelse. Gotland tillhör nu kommungruppen ”Mindre stad/tätort”. I den tidigare
kommungruppsindelningen tillhörde Gotland gruppen turism- och besöksnäringskommuner.
Jämförelser med den gruppen var dock inte relevant i många avseenden. De senaste åren har
därför jämförelser konsekvent gjorts även med så kallade likhetsutsökta kommuner. Det är
kommuner som har liknande förutsättningar för sin verksamhet avseende befolkningsstruktur
bland annat.
Sammanfattning

Analysgruppen från SKL konstaterade i sin analys från 2014 att ”Den faktiska kostnaden har
överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom
äldreomsorg och LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det mycket stor

Referenskostnad är den kostnad som en kommun har om man bedriver verksamhet på en genomsnittlig avgiftsambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna som beräknas i
kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnad kallades tidigare strukturårsjusterad standardkostnad.

1
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skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total
avvikelse medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande.”
Den slutsatsen stämmer fortfarande när även verksamhetsåret 2016 är sammanställt. Avvikelsen
är högre både procentuellt och i belopp för hälso- och sjukvården jämfört med 2014.
Avvikelserna för förskola och grundskola är fortsatt bland de högsta i landet.
Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad
som placerar oss på plats 271 av alla Sveriges kommuner. Största procentuella avvikelsen noteras
för fritidshem och individ- och familjeomsorg. Störst avvikelse omräknat i pengar har grundskola
och hälso- och sjukvård.
Jämfört med den nya kommungruppen Mindre stad/tätort är den totala merkostnaden ca 50
miljoner för primärkommunal verksamhet. Vid en jämförelse med liknande kommuner
konstateras en total merkostnad på 100 miljoner kronor. Kostnaden för äldreomsorg är mycket
lägre än övriga kommuner och om man undantar den verksamheten så är merkostnaden cirka
200 miljoner kronor högre jämfört med liknande kommuner.
Merkostnaden för hälso- och sjukvård jämfört med genomsnittet i riket är 115 miljoner men vid
en jämförelse med de landsting som har liknande förutsättningar är merkostnaden för hälso- och
sjukvård och tandvård endast 12 mnkr. De landsting som benämns som liknande via funktionen
likhetsutsökta landsting är Region Jämtland/Härjedalen, Landstinget Blekinge, Landstinget i
Kalmar, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Region Västmanland samt Region
Gävleborg.
Kostnadsutvecklingen har tidigare lyfts fram som oroande då den varit markant högre än riket
men de två senaste åren har den stannat av och är i många fall lägre än riket. Det finns
fortfarande delar inom olika verksamheter där kostnadsutvecklingen är hög, ett exempel på det är
barn och ungdomsvården. Den kraftiga kostnadsökningen 2014 och 2015 inom psykiatrin har
avstannat och den totala kostnaden räknat som kronor per invånare är nu i nivå med riket.
Ny kommungruppsindelning

Från och med 2017 är Sverige indelat i nya kommungrupper. Den nya indelningen innebär en del
genomgripande förändringar jämfört med 2011 års indelning. Grupperna bygger nu på antal
invånare i den största tätorten i kommunen istället för antal invånare i hela kommunen och
pendlingsmönstren har fått ökad betydelse. Den nya indelningen består av 9 kommungrupper
som i sin tur är indelade i tre huvudgrupper.
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Nya kommungrupper 2017 och framåt
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 detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till
invånarantal

15

B. Större städer och
kommuner nära större stad

C. Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

Antal

Gotland har cirka 23 200 invånare i den största tätorten och låg in och utpendling. Därmed
återfinns Gotland i kommungruppen ”Mindre stad/tätort”.
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Kommuner i kommungruppen ”Mindre stad/tätort”
Kommun

Antal invånare

Invånare i
största tätort

Kommun

Antal invånare

Invånare i
största tätort

Falun

56 900

37 900

Västervik

35 900

21 000

Kalmar

64 700

37 700

Karlshamn

31 600

19 400

Kristianstad

81 800

37 200

Värnamo

33 300

19 100

Skövde

53 100

35 800

Hässleholm

50 600

19 000

Karlskrona

64 300

35 500

Ystad

28 800

18 500

Skellefteå

72 000

33 400

Kiruna

23 200

18 300

Nyköping

53 500

31 400

Härnösand

24 800

18 000

Örnsköldsvik

55 200

29 400

Norrtälje

57 600

17 600

Varberg

60 400

28 200

Oskarshamn

26 300

17 400

Karlskoga

30 100

27 500

Falköping

32 200

16 900

Lidköping

38 800

26 300

Mariestad

23 900

15 800

Piteå

41 500

23 400

Ljungby

27 500

15 700

Gotland

57 300

23 200

Hudiksvall

36 900

15 300

Katrineholm

33 300

23 100

Avesta

22 000

15 100

Falkenberg

42 400

21 100

Mer information om kommungruppsindelningen finns i särskild PM eller via Sveriges kommuner
och landsting.
Jämförelse med kommungruppen

I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad för
olika verksamheter inom Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna avser
verksamhetsåret 2016. För hälso- och sjukvård och tandvård jämförs med ett vägt medelvärde
alla landsting. Tabellen avser både kommunal verksamhet och enskild verksamhet. I tabellen visas
genomsnittlig kostnad per brukare/elev respektive invånare. Observera att detta är en indikation
på att verksamheterna har en högre eller lägre kostnad och att beräkningen av merkostnaden är
en grov uppskattning.
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Verksamhet

Gotland kr

Kommungrupp, kr

Avvikelse, kr

Avvikelse, %

Merkostnad
Gotland
2016, mkr

Förskola kr/inskrivet barn

152 988

141 361

11 627

8%

30

Grundskola kr/elev

120 581

104 892

15 689

15%

82

35 271

33 255

2 016

6%

5

140 637

123 352

17 285

14%

31

53 977

59 815

-5 838

-10%

-84

Insatser för personer med
funktionsnedsättning
kr/inv.

6 703

7 696

-993

-13%

-58

IFO kr/inv.

4 329

3 607

722

20%

Fritidshem kr/inskrivet
barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+

Summa
Somatisk vård kr/inv.*

42
48

16 085

13 624

2 461

18%

143

Primärvård kr/inv.*

3 638

4 189

-551

-13%

-32

Psykiatri kr/inv.*

2 259

2 184

75

3%

4

586

593

-7

-1%

0

Tandvård kr/inv.*
Summa

115

Totalt

163

*Jämförelse har gjorts med vägt medelvärde för alla landsting

Jämfört med kommungruppen så är kostnaderna för äldreomsorg och insatser för personer med
funktionsnedsättning mycket lägre. Omräknat till pengar så skiljer det sammanlagt cirka 140
mnkr.
Avvikelsen för utbildningsverksamheterna från förskola till gymnasiet är sammanlagt cirka 150
mnkr. Här finns möjligen en del nackdelar av att Gotland är en ö med liten möjlighet till
samarbete med andra främst när det gäller gymnasiet. Tätortsgraden för övriga kommuner inom
kommungruppen är genomgående högre än på Gotland. Tätortsgrad har, främst för grundskolan
en viss betydelse för kostnadsnivån.
I den här tabellen jämförs landstingsverksamheten med ett vägt medelvärde för samtliga landsting
eftersom begreppet kommungrupp inte existerar för landsting. Som tidigare konstaterats så läggs
mer resurser på den somatiska vården och något mindre på primärvård.
Jämförelse med liknande kommuner och landsting

Det finns ett verktyg i statistikdatabasen KOLADA där det går att söka ut liknande kommuner
och landsting. Variablerna är befolkningsstruktur (30 %) och referenskostnad (70 %).
Referenskostnad är ett begrepp som används inom kostnadsutjämningssystemet och indikerar
vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten
med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
Det innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden utan beroende på
verksamhet är det olika kommuner som jämförs. Vi jämför oss alltså med de kommuner som
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liknar oss mest just för den verksamheten. Trots att vi kan söka ut de kommuner/landsting som
liknar oss mest är det ändå inte helt säkert att det blir en adekvat jämförelse då ö-läget ju inte
finns som en faktor hos andra. Följande avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Verksamhet

Gotland
(kostnad, kr)

Kostnad hos
liknande
kommuner/
landsting

Avvikelse
(kr)

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland
2016, mnkr

Förskola kr/barn

152 988

142 712

10 276

7%

26

Grundskola kr/elev

120 581

101 785

18 796

18%

99

Fritidshem kr/barn

35 271

28 679

6 592

23%

17

Gymnasium kr/elev

140 637

116 506

24 131

21%

43

53 977

60 449

-6 472

-11%

-93

Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.

6 703

7 151

-448

-6%

-26

IFO kr/inv.

4 329

3 733

596

16%

35

Äldreomsorg kr/inv. 65+

SUMMA

100
Nettokostnad

Somatisk vård kr/inv.

16 085

15 096

989

7%

57

Primärvård kr/inv.

3 638

4 429

-791

-18%

-46

Psykiatri kr/inv.

2 259

2 168

91

4%

5

586

662

-76

-11%

-4

Tandvård kr/inv.
SUMMA
Jämförelse
Jämförelse
Jämförelse
Jämförelse
Jämförelse
Jämförelse
Jämförelse

12
kommuner förskola: Norrtälje, Hudiksvall, Västervik, Hässleholm, Luleå, Ystad, Karlskoga
kommuner skolbarnomsorg: Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg, Ängelholm, Skövde, Karlshamn, Motala
kommuner grundskola: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar, Sundbyberg, Luleå, Västervik
kommuner gymnasium: Varberg, Kalmar, Luleå, Norrtälje, Trelleborg, Östersund, Ystad
kommuner äldreomsorg: Hässleholm, Nyköping, Örnsköldsvik, Skellefteå, Katrineholm, Varberg, Ängelholm
kommuner IFO: Norrtälje, Östersund, Hässleholm, Mölndal, Kalmar, Tyresö, Sollentuna
landsting: Jämtland, Bleking, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Gävleborg

När Region Gotland jämförs med dessa kommuner och landsting blir slutsatserna liknande som
vid jämförelse med kommungruppen. Kostnaden per elev för grundskolan och gymnasieskolan
ligger drygt 18 000 respektive 24 000 kronor över genomsnittet för de liknande kommunerna.
Det innebär en total merkostnad på drygt 140 miljoner kronor. För förskolan och fritidshem
ligger kostnaden per inskrivet barn 10 000 respektive 6 000 kronor över snittet, vilket indikerar en
merkostnad på cirka 40 miljoner kronor. Sammantaget ger det en uppskattad merkostnad för
utbildningsverksamheterna på cirka 180 miljoner kronor.
Kostnaden för äldreomsorg är 11 procent lägre än de liknande kommunerna vilket gör att
Gotland har en kostnad som är ca 90 miljoner lägre än liknande kommuner.
Kostnadsbilden inom sjukvården liknar jämförelsen med ett medelvärde av samtliga landsting,
det läggs mer resurser på den somatiska vården men mindre på primärvård och tandvård. Det är
dock mindre skillnad för somatisk vård och större skillnad på primärvård. Nettokostnaden för
den somatiska vården ligger 7 procent över ”liknande” landsting och primärvården 18 procent
lägre. Nettokostnaden för psykiatri ligger ungefär på samma nivå som övriga. Den kraftiga
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kostnadsökning för psykiatrisk vård som konstaterades 2014 och 2015 då kostnaden ökade cirka
15 procent per år, har nu avtagit. Sammantaget ger det en nettokostnad för hälso- och sjukvård
på Gotland som är cirka 12 mnkr högre än om vi haft samma kostnadsbild som ”liknande
landsting”.
Jämförelse med referenskostnad (standardkostnad)

Den här tabellen redovisades av SKL i samband med att slutrapporten från analysgruppen
presenterades. Den visar den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive verksamhet i
jämförelse med den referenskostnad som är uträknad för Gotland i utjämningssystemet.
Referenskostnad anger förväntad kostnad i en kommun givet ålder, behov och
produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet. Referenskostnad
benämndes tidigare strukturårsjusterad standardkostnad.
För
skola

Fritids
hem

Grund
skola

Gymnasieskola

Äldreomsorg

Individ- och
familjeomsorg

LSS

Hälso- och
sjukvård

Nettokostnad
Gotland kr/inv.

6 042

1 469

11 150

3 936

11 679

4 195

4 283

27 912*

Referenskostnad
kr/inv.

4 965

1 135

9 472

3 371

12 189

3 278

4 693

26 333

Skillnad kr/inv.

1 077

334

1 678

565

-510

917

-410

1 579

Skillnad, mnkr

62,5

19,4

97,3

32,8

-28,9

53,1

-23,8

91,6

113,0

46,1

-3,9

48,0

-22,2

48,0

17,7

16,7

-4,2

28,0

-8,7

6,0

22,4

23,5

-0,6

26,1

-9,0

3,4

Skillnad, mnkr
2014
Avvikelse
procent
Avvikelse
procent 2014

93,6
21,7
27,9

29,4

*OBS nettokostnad hälso- och sjukvård exklusive tandvård eftersom inte tandvård ingår i utjämningssystemet

I tabellen visas även utfallet för 2014 som redovisades av SKL. Slutsatserna för 2016 är i princip
samma som tidigare år, det vill säga att avvikelsen mellan standardkostnad och verklig kostnad är
hög inom förskola, fritidshem och skola, sammanlagt 212 miljoner kronor, hög inom individ och
familjeomsorgen, låg inom äldreomsorg och LSS och högre för hälso- och sjukvård.
Den procentuella avvikelsen är störst för fritidshem och individ och familjeomsorg. Att
avvikelsen är hög kan också bero på att de variabler som används i kostnadsutjämningssystemet
för att bedöma vilket behov som finns, inte fullt ut tar hänsyn till det verkliga behovet. Det kan
också vara så att ambitionsnivån är högre. Kostnaden som är uträknad för Gotland i
utjämningssystemet för individ- och familjeomsorg ligger på runt 3 300 kronor per invånare
medan den faktiska nivån på Gotland är 4 200 kronor. Genom att vår uträknade referenskostnad
är låg innebär det också att Gotland betalar till andra kommuner som inte anses ha lika
gynnsamma förutsättningar att bedriva individ- och familjeomsorg. Utjämningsavgiften för
individ- och familjeomsorg är 602 kronor per invånare, cirka 35 mnkr.
Liknande problematik som individ- och familjeomsorgen finns för samtliga verksamheter inom
utbildningsområdet. Det kan finnas lokala förutsättningar som man inte tar hänsyn till i
utjämningssystemet som i slutänden missgynnar Gotland. Det kan också vara så att
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ambitionsnivån är högre. Eftersom Gotland ändå anses ha bättre förutsättningar än de flesta
andra att bedriva utbildning så betalas en utjämningsavgift till systemet. Den uppgår till 2 416 kr
per invånare, cirka 140 mnkr.
Gotland har generellt en hög avvikelse jämfört med referenskostnad. Genom att väga ihop
avvikelsen inom samtliga verksamhetsområden beräknas en total nettokostnadsavvikelse. I
diagrammet visas nettokostnadsavvikelse totalt exklusive LSS för alla Sveriges kommuner.
Gotland är stapeln vid den blåa pilen. Det är 19 kommuner som har en högre avvikelse totalt. I
siffrorna ingår verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg
samt individ och familjeomsorg.
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Bilaga 1: Kostnadsjämförelser, utveckling över tid
Fördjupningen är indelad olika verksamhetsområden och diagrammen illustrerar
kostnadsutvecklingen de 10 senaste åren. Jämförelse har gjorts med både kommungrupp, liknande
kommuner och genomsnittet i hela riket. Syftet är att titta på förändringar över tid för att se om
kostnaden på Gotland verkar röra sig på samma sätt som i riket eller om det finns skillnader. Syftet är
också att långsiktigt se om kostnadsläget varierar eller om det verkar vara relativt konstant. Genom att
också analysera volymutvecklingen kan man få en bild av strukturella rörelser och säga något om
effektiviteten ökat eller minskat.
Kostnadsjämförelser inom kultur och fritidsområdet finns med som en indikation på hur det kan se ut
i övriga landet. Det är svårt att dra några slutsatser av att jämföra kostnader inom de områdena då det
finns en hög grad av frivilligt åtagande i de verksamheterna. Det är mer ett konstaterande om hur det
ser ut.
Förskola

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan på Gotland ligger högre än de grupper vi jämför med under
hela tioårsperioden. Från år 2007 har kostnaden per inskrivet barn ökat med i genomsnitt 4,7 procent
per år, motsvarande siffra i riket är 3,7 procent. Ökningen mellan 2015 och 2016 var på Gotland dock
bara 1,1 procent medan rikets ökning var 4,0 procent. De tre senaste åren har faktiskt ökningstakten
varit lägre på Gotland är snittet i Sverige. För att närma sig genomsnittet är det en utveckling som
behöver fortsätta.
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Enligt statistik från Skolverket är både antal inskrivna barn per årsarbetare och storleken på
barngrupperna lägre än i riket. Antal inskrivna barn per årsarbetare i den kommunala förskolan är 4,5
på Gotland jämfört 5,2 i snitt i hela riket. Barngruppernas storlek har minskat över tid både i riket och
på Gotland. År 2016 var det på Gotland i snitt 14,7 barn per avdelning i riket var den siffran 15,9.
(2007 var det 17,1 barn per avdelning på Gotland)
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Andelen barn i förskolan har stigit från 2007 då den låg på 83 procent till idag då 88 procent av alla 1-5
åringar är inskrivna i förskola. Andelen har dock legat ganska konstant de senaste åren. Antalet barn i
förskola har sedan 2007 ökat med 15 procent.
Tätortsgrad

En jämförelse har gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om tätortsgrad spelar någon roll för
kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Resultatet visas i diagrammet nedan, varje prick är en
kommun och den gula, lite större, pricken är Gotland. Det verkar inte finnas något samband.

Fritidshem

Kostnad per inskrivet barn inom skolbarnomsorgen var 2016 lägre än 2007. Man kan se i diagrammet
att kostnaden per inskrivet barn sjunker stadigt från 2009 och framåt.
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Antalet inskrivna barn har sedan 2007 ökat med 17 procent. År 2007 var 2 204 barn inskrivna på
fritidshem, år 2016 var det 2 570. Andelen barn som är inskrivna på fritidshem är högre på Gotland
än i riket, 61 procent jämfört med 53 procent i genomsnitt i riket.
Då kostnaden per inskrivet barn är lägre än 2007 men antalet barn fler, indikerar det en ökad
effektivitet. Då ett barn även i skolbarnomsorg precis som i förskolan behöver omsorg olika länge
skulle man kunna hävda att slutsatsen är osäker. I det här fallet är dock kostnadsminskningen så pass
tydlig.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är 20 år 2016 på Gotland jämfört med 22 i genomsnitt i riket.
Gapet mellan Gotland och riket är mindre nu än tidigare. Det var 13 inskrivna barn per årsarbetare på
Gotland år 2007 jämfört med 19 i riket.
Tätortsgrad

Även för fritidshem har en jämförelse gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om det verkar
finnas något samband mellan tätortsgrad och kostnad för fritidshem. Den här kurvan indikerar att det
troligen finns ett samband men det är mycket svagt. Gotland är den gula pricken.

Grundskola

Kostnad per elev i grundskolan ligger över de grupper som jämförs med under hela perioden. Inom
grundskolan har kostnadsutvecklingen per elev varit 4,7 procent per år i snitt sedan 2007. I riket har
kostnadsutvecklingen varit i snitt 4,2 procent per år. Det senaste året har dock kostnadsutvecklingen i
riket varit mycket högre än på Gotland. Kostnaden per elev ökade med 7,9 procent i riket och 2
procent på Gotland.
Antalet barn mellan 7-15 år har sjunkit under perioden. Det fanns 5 865 barn i den åldersgruppen år
2007 och 2016 fanns det 5 354 barn.
Om elevantalet sjunker och den totala kostnaden är oförändrad stiger naturligtvis kostnaden per elev.
Det skulle kunna tyda på att vi inte ställt om organisationen när elevantalet sjunkit.

3

Bilaga 1
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Tätortsgrad

Även för grundskolan har en jämförelse gjorts för att se om det finns något samband mellan
tätortsgrad och kostnad per elev. Det ser ut som om det finns ett samband. Det vill säga ju högre
tätortsgrad desto lägre kostnad per elev. Sambandet är starkare än för fritidshem men ska ändå inte
tolkas som starkt. Gotland är den gula, lite större, pricken.
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Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan har kostnadsutvecklingen räknat som kostnad per elev under perioden 20072016 varit i snitt 4,7 procent vilket är högre än riket. Antalet elever har minskat kraftigt jämfört med
2007. Det har naturligtvis ställt stora krav på organisationen att ställa om.
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I den här jämförelsen finns alla utbildningsanordnare med dvs. även friskolor. Det är alltså Region
Gotlands kostnad för gotländska ungdomars gymnasieutbildning oavsett om de går i kommunal
gymnasieskola eller friskola på Gotland eller i någon annan kommun.
Kostnaden per elev är hög jämfört med både medelvärdet i riket samt kommungrupp och
likhetsutsökta kommuner. De kommuner som enligt modellen likhetsutsökta kommuner liknar oss i
2016 års jämförelse är Varberg, Kalmar, Luleå, Norrtälje, Trelleborg, Östersund och Ystad. De
kommunerna har ett snitt på 2 300 elever dvs något fler än Gotlands elevantal på 1800.
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Äldreomsorg

Kostnaden för äldreomsorg per invånare över 65 år har legat under övriga jämförelsegrupper hela
perioden. Kostnaden har ökat med i snitt 1,7 procent per år sedan 2007. Rikets kostnadsutveckling
har varit 1,1 procent. Det är mycket måttlig kostnadsökning jämfört med andra verksamheter.
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24,7 procent av gotlänningarna är 65 år eller äldre. Ett riksgenomsnitt för Sveriges kommuner är en
andel på 23,3 procent. Gotland har en ökande andel människor över 65 år. År 2000 var andelen 17,8
vilket motsvarade 10 220 personer. Andelen människor över 65 år stiger i hela Sverige men inte riktigt
i lika snabb takt som på Gotland. Det finns dock kommuner där andelen äldre ökar snabbare än på
Gotland.
Av alla invånare 65+ är det 10,3 procent som har beviljad hemtjänst eller bor permanent i särskilt
boende. Motsvarande andel i riket är 11,6 procent. Det är alltså en relativt låg andel som har beviljad
hemtjänst eller bor i särskilt boende på Gotland. Det är troligen en av anledningarna till den relativt
låga kostnaden.
För att fördjupa analysen lite omkring äldreomsorgskostnader kan man titta på kostnaden för
hemtjänst och särskilt boende var för sig. I tabellen syns tydligt att kostnader för insatser både i
ordinärt boende och för särskilt boende ligger mycket lägre än övriga. Raden varav kostnad för
hemtjänst visar att hemtjänstinsatserna har en lägre kostnad än liknande kommuner, kommungruppen
och riksgenomsnittet. Övriga typer av kostnader som ingår i ordinärt boende är kostnader för
korttidsvård, dagverksamhet i ordinärt boende samt övriga kostnader i ordinärt boende.
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Gotland

Kommungrupp ”Mindre
stad/tätort”

Liknande kommuner

Riket

Kostnad ordinärt boende
äldreomsorg, kr/inv 65+

23 064

25 217 (+2 153)

24 308 (+1 244)

25 013 (+1 949)

Varav kostnad för
hem tjänst kr/ inv 65+

17 411

20 694 (+3 283)

19 760 (+2 349)

19 693 (+2 282)

Kostnad särskilt boende
äldreomsorg, kr/inv 65+

30 796

33 839 (+3 043)

35 490 (+4 694)

34 770 (+3 974)

Kostnad öppen
verksamhet
äldreomsorg, kr/inv 65+

118

759 (+641)

652 (+534)

741 (+623)

Siffrorna inom parentes är avvikelse jämfört med Gotland.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaden för individ- och familjeomsorg har legat över både rikets genomsnitt, kommungrupp och
liknande kommuner under lång tid. Kostnaden har ökat med i genomsnitt 4,6 procent per år sedan
2007. De senaste åren har dock kostnadsökningen avstannat och mellan 2015 och 2016 till och med
minskat lite.
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Kostnaden för individ- och familjeomsorg kan delas upp i barn- och ungdomsvård, ekonomiskt
bistånd, familjerätt, missbrukarvård samt övrig vuxenvård. Den största andelen av resurserna används
till barn- och ungdomsvård. Kostnaden för barn- och ungdomsvård har ökat kraftigt de senaste åren.
Den totala kostnaden för individ- och familjeomsorg har inte ökat i samma takt vilket framförallt
beror på att kostnaden för ekonomiskt bistånd sjunker.
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Andel av totala resurser för individ- och familjeomsorg 2016
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Kostnaderna för barn- och ungdomsvård har ökat ganska dramatiskt på senare år.
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Barn- och ungdomsvården kan i sin tur delas upp i institutionsvård, familjehemsvård samt öppna
insatser. Gotland har högre kostnader inom alla områden.
Kostnad för barn- och ungdomsvård uppdelad på olika områden, kr/invånare
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Kostnadsutvecklingen för institutionsvård har varit kraftig de senaste åren jämfört med riket. Ökning
mellan 2012 och 2016 är 115 procent. Kostnaden ökat med cirka 20 procent per år. Mellan 2015 och
2016 var kostnadsökningen 29 procent.
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Kostnadsutvecklingen för familjehemsvård har avstannat något men ligger fortfarande på en hög nivå
jämfört med andra.
Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/invånare
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Ekonomiskt bistånd räknat som kronor per invånare har sjunkit flera år i rad.
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Hälso- och sjukvård

Nedanstående diagram visar nettokostnaden per invånare för all hälso- och sjukvård inklusive
tandvård och läkemedelskostnader. Nettokostnadsutvecklingen har i genomsnitt varit 4 procent per
år, 3,3 procent i liknande landsting och 2,6 procent i hela riket. De landsting som benämns som
liknande via funktionen likhetsutsökta landsting är Region Jämtland/Härjedalen, Landstinget
Blekinge, Landstinget i Kalmar, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Region Västmanland
samt Region Gävleborg.
Den kraftiga nettokostnadsökning som skett från 2013 till 2015 har nu avstannat. Mellan 2015 och
2016 steg nettokostnaden med 0,8 procent.
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I följande tre diagram visas nettokostnader för somatisk vård, primärvård och psykiatri för att
illustrera kostnadsutveckling och skillnader jämfört med riket.
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Nettokostnad primärvård kr/invånare
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Den kraftiga nettokostnadsökning för psykiatri som skedde från 2013 till 2015 har nu avstannat och
nettokostnaden är nu i nivå med övriga.
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Kultur och fritid
Kostnadsjämförelser för kultur och fritidsverksamhet är svårt att göra då ambitionsnivån är väldigt
olika och består till stor del av frivilligt åtagande. En annan faktor som gör jämförelser svåra är att
kulturverksamhet även finns inom landstingen och inom regioner och inte redovisas av kommunerna.
Kostnaderna i landstingen avser bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek och länsmuseer
och bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trots detta finns ett värde i att veta
hur kostnaderna inom området ändå ser ut jämfört med övriga kommuner.
Gotland har över tid följt rikets genomsnitt när det gäller kulturverksamhet. När det gäller
fritidsverksamhet ligger nettokostnaden per invånare något under genomsnittet men med en ganska
stor ökning 2015 vilket troligen beror på nya sporthallen. Trots den satsningen ligger nettokostnaden
för fritidsverksamhet något under riksgenomsnittet.
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Nettokostnad fritidsverksamhet kr/invånare
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Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
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Kommunstyrelsen
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Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
I detta cirkulär presenterar vi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 17:42) är skatteunderlagstillväxten uppreviderad 2017, nedreviderad 2018 och 2019 samt uppreviderad
2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, dels regeringens förslag om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år.

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP
och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på
att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt
inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken
torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes
födda.
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Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår
prognos sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår
till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli
en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns
vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet
har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer.
Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl
faller.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare
krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år.
Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning
och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

3,4

3,4

2,8

1,6

1,3

1,6

Sysselsättning, timmar*

2,1

1,2

0,9

–0,2

0,4

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

7,0

6,6

6,4

6,5

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,3

3,1

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,8

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,9

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,6

1,0

0,8

0,5

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis
Skatteverket presenterade den 5 september ett preliminärt beskattningsutfall för 2016.
Deras prognos för skatteunderlagets förändring (baserad på 99,0 procent registrerade
deklarationer) innebär en ökning av skatteunderlaget med 4,9 procent. Det ger inte
skäl att ändra vår bedömning från augusti, att ökningen uppgick till 5,0 procent. Nästa
gång Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall är den 3 oktober.
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Skatteunderlagsprognosen för 2017–2021 är baserad på den samhällsekonomiska bild
som beskrivs kortfattat här ovan och som kommer att presenteras utförligt i höstens
Ekonomirapport den 17 oktober.
Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget
vuxit i snabb takt 2015–2016 (diagram 1). Den goda konjunktur Sverige nu befinner
sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas
utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas
delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

6
5
4
3
2
1
0
-1
2015

2016

2017

Sysselsättning , timmar
Övrigt
Realt

2018

2019

2020

2021

Timlön
Exkl. regeleffekter
Summa

Källa: Skatteverket och SKL.

Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets underliggande ökning gradvis avtar
till en takt som 2019 understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet, för att därefter tillta något. År 2018 är skatteunderlagets faktiska ökning 0,6
procentenheter mindre än den underliggande. Det beror på att skatteintäkterna minskar
till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som
kompenseras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med
motsvarande belopp.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti
Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 17:42)
förklaras till övervägande del av att arbetade timmar utvecklas på annat sätt än i augustiprognosen. Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och första halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en högre nivå vid utgången av juni i år än enligt tidigare
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statistik. Huvuddelen av skillnaden uppstod 2016 och motsvaras av en lika stor nedrevidering av timlönen, vilket innebär att vår prognos på lönesumman 2016 ligger fast.
Även ökningen av arbetade timmar hittills 2017 har varit större än vad som var känt i
augusti, vilket medfört en marginell upprevidering av skatteunderlaget 2017. Vi har
dock inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019.
Det innebär att vi nu förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019 än vi
gjorde i augusti.
I Budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en rad förslag inom arbetsmarknadsområdet som sammantaget bedöms höja den potentiella sysselsättningsnivån
på några års sikt. Detta har föranlett en kraftigare ökning av arbetade timmar 2020 vid
konjunkturell balans än enligt vår tidigare bedömning.
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av
prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en mindre del motverkas detta av att SKL räknar med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara sociala ersättningar till hushållen, delvis till
följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet.
På regeringssammanträdet den 28 september ska regeringen fastställa de uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 som ligger till grund för preliminär utbetalning av kommunal- och landstingsskatt 2018. Sannolikt kommer de att fastställas till 1,048 respektive
1,034 i enlighet med den prognos som publicerades i Budgetpropositionen för 2018.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016–2020

SKL, sep

5,0

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

21,7

Reg, sep

4,9

4,8

3,4

4,0

3,9

ESV, sep*

5,3

4,5

3,5

3,4

3,4

SKL, aug

5,0

4,3

4,1

3,6

3,5

22,8
3,5

21,8
22,3

*ESV:s prognos gjordes innan Budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s
2016, framförallt till följd av högre pensionsinkomster och lägre grundavdrag. SKL:s
prognos för 2018 visar nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att
SKL men inte ESV beaktat förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65
år. Förklaringen är att ESV räknar med svagare utveckling av såväl arbetade timmar
som timlön. Även 2020 och 2021 har SKL:s prognos större skatteunderlagstillväxt än
ESV:s på grund av att både timlön och arbetade timmar tilltar snabbare.
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Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt 2019, 2020 och 2021 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt
årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

Årlig ökning

5,1

4,3

4,0

3,5

3,8

3,9

Differens

1,1

0,3

0,1

–0,3

–0,2

–0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt beskattningsutfall september
Som nämns ovan har Skatteverket sammanställt preliminärt beskattningsutfall per september över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2016. Utfallet finns att
hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/#view=dataset&resource=https://skatteverket.
entryscape.net/store/9/resource/211
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 5 december.

Slutavräkningar 2016–2018
Slutavräkning 2016
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2015 och 2016 till 5,0 procent respektive 5,3 procent i Budgetpropositionen för 2016. Slutligt utfall för 2015 blev 5,05
procent och vår prognos i december 2016 visade på en ökning av skatteunderlaget
med 4,8 procent för 2016. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2016 till –206 kronor per invånare den 1.11.2015.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär en uppräkning med 5,0 procent för 2016
och därmed uppstår en korrigeringspost på +83 kronor per invånare den 1.11.2015 för
2016. Jämfört med vår prognos i augusti är det ingen förändring.
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Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0 procent
respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2017 blir negativ
och uppgår till –347 kronor per invånare den 1.11.2016. Jämfört med vår prognos i
augusti är det en förbättring med 43 kronor per invånare.
Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent
respektive 3,4 procent, enligt Budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2018 blir negativ
och uppgår till –177 kronor per invånare den 1.11.2017.

Utjämningssystemet, preliminära beräkningar 2018
Kostnadsutjämningen
SCB har publicerat det preliminära utfallet för kostnadsutjämningen den 28 september.
Jämfört med prognosen från april har några förändringar gjorts. För det första utgår
SCB:s beräkningar från de faktiska verksamhetskostnader 2016, medan vår aprilberäkning byggde på prognoser. Våra aprilprognoser överensstämde dock väl med det
definitiva utfallen, varför detta inte förändrar utfallen i nämnvärt utsträckning. Däremot har variabeln Ekonomiskt bistånd längre än sex månader i delmodellen för individ- och familjeomsorg uppdaterats med 2016 års data. Sammantaget minskar andelen
med fyra procent, men trettio kommuner har en förändring på minst 20 procent. Variabeln är en av de tyngst vägande i kostnadsutjämningen, vilket medför att kommuner
med stor förändring av antalet invånare som fått långvarigt försörjningsstöd också får
en relativt stor utfallsförändring i kostnadsutjämningen.
Kommunens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ”Prognosunderlag K
2017–2021-17047” rad 22.
Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen

I ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” är kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive eventuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär att
de 49 kommuner som är aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan)
hanterar denna post separat.
Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2012 och
2016 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2016 och 2017. Om
kriteriet för befolkningsökning 2016–2017 uppfylls kommer det totala utfallet i kostnadsutjämningen att förbättras för dessa kommuner. I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som finansieringen av densamma. I
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filen ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” har eventuell ersättning för eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Beloppet kan dock förändras beroende på utfallet i befolkningsstatistiken.
Tabell 4. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s bedömning av den preliminära ersättningen
Kronor per invånare respektive procent
Kommun

Knivsta
Upplands-Bro

Kompensa-

Årlig genom-

Procentuell

Kompensa-

Årlig genom-

tion för efter-

snittlig för-

förändring

Kommun

tion för efter-

snittlig för-

Procentuell
förändring

släpnings-

ändring över

släpnings-

ändring över

effekter,
kr/inv

gränsvärde
2012–2016

2016-11-01–
2017-06-30

effekter,
kr/inv

gränsvärde
2012–2016

2016-11-01–
2017-06-30

1 067

3,13 %

2,91 %

Habo

111

1,60 %

1,03 %

853

2,35 %

2,48 %

Växjö

105

1,35 %

1,01 %

Trosa

773

1,78 %

2,39 %

Botkyrka

102

1,22 %

1,00 %

Älmhult

722

1,30 %

2,23 %

Södertälje

99

1,43 %

0,99 %

Sundbyberg

722

3,97 %

2,37 %

Bollebygd

88

1,73 %

0,98 %

Värmdö

655

1,53 %

2,10 %

Täby

38

1,48 %

0,88 %

Haninge

475

1,86 %

1,77 %

Lomma

34

1,70 %

0,87 %

Sigtuna

399

2,26 %

1,61 %

Lilla Edet

28

2,12 %

0,86 %

Järfälla

396

2,13 %

1,58 %

Stockholm

19

1,51 %

0,85 %

Oxelösund

386

1,36 %

1,60 %

Avesta

16

1,82 %

0,83 %

Helsingborg

384

1,51 %

1,56 %

Solna

0

2,27 %

0,73 %

Enköping

379

1,48 %

1,60 %

Tyresö

0

1,84 %

0,40 %

Lessebo

350

1,91 %

1,47 %

Strömstad

0

1,55 %

0,61 %

Ale

343

1,40 %

1,51 %

Sollentuna

0

1,54 %

0,55 %

Upplands Väsby

341

1,85 %

1,51 %

Åre

0

1,49 %

0,52 %

Huddinge

280

1,58 %

1,35 %

Fagersta

0

1,49 %

0,76 %

Malmö

243

1,58 %

1,27 %

Göteborg

0

1,40 %

0,79 %

Nykvarn

236

2,43 %

1,27 %

Lidingö

0

1,39 %

0,43 %

Örebro

226

1,32 %

1,28 %

Halmstad

0

1,37 %

0,63 %

Nacka

213

1,66 %

1,26 %

Falkenberg

0

1,33 %

0,74 %

Uppsala

200

1,41 %

1,24 %

Salem

0

1,30 %

0,34 %

Hylte

185

1,97 %

1,16 %

Vänersborg

0

1,28 %

0,30 %

Österåker

174

1,80 %

1,15 %

Härryda

0

1,27 %

0,66 %

Norrköping

143

1,28 %

1,10 %

Uddevalla

0

1,21 %

0,63 %

Hultsfred

134

1,61 %

1,06 %

Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska ututjämningen för åren 2017 till 2020 (tabell 5 och 6). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning i samband med Budgetpropositionen för 2018 framgår av cirkulär 17:46 tabell 3 och 4.
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Skillnader jämfört med SCB:s beräkningar beror på till stor del på att SCB använder
sig av folkmängden per den sista juni 2017 medan vi använder en prognos på befolkningen per den 1.11. 2017.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära beskattningsutfallet för inkomstår 2016 per september (4,9 procent). Vi använder förbundets prognos
på den definitiva taxeringen, 5,0 procent.
Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Miljoner kronor
2017

2018

2019

2020

65 811

67 789

69 897

72 553

1 052

1 065

1 076

1 086

259

34

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

67 104

68 885

70 973

73 640

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

67 007

70 407

75 550

80 525

–97

1 522

4 578

6 885

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL.

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Kronor per invånare

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

2017

2018

2019

2020

6 602

6 718

6 857

7 047

106

106

106

106

26

3

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 732

6 826

6 963

7 152

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 722

6 977

7 412

7 821

–10

151

449

669

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL.

Välfärdsmiljarderna som aviserades i BP2017
I samband med Budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till
kommunsektorn om 10 miljarder fr.o.m. 2017 för att kommuner och landsting ska ha
långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via
det kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kronor per invånare, dels med en
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och
nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.
Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
OBS! Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten

ovan. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.
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Tabell 7. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommunernas andel
Miljoner kronor och kronor per invånare
Totalt,

Generell fördelning,

Generell fördelning,

Modellberäknad

År

mnkr

mnkr

kronor/invånare

fördelning, mnkr

2017

7 700

2 100

211

5 600

2018

7 700

2 100

207

5 600

2019

7 500

3 500

342

4 000

2020

7 300

4 900

473

2 400

2021

7 000

7 000

668

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.

”Nya välfärdsmiljarder” i BP18
I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5
miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen för 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. I SKL:s beräkningar av regleringsposten ingår dess medel och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019. Se cirkulär 17:46 tabell 3 och 4.

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter
för LSS-utjämningen för 2018. Regeringen har även i år beslutat att uppdaterat beräkningen av personalkostnadsindex med uppgifter från RS 2016.
Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 17:32) har förändringar
skett beroende på ett fåtal rättningar i underlaget från Räkenskapssammandraget för
utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda kommunerna påverkar detta även
den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. Dessutom kan uppdaterade befolkningssiffror till 2017-06-30 ge differenser för enskilda kommuner.
OBS! I ”Prognosunderlag K 2017–2021-17047” använder vi en prognos på befolkningen per den 1.11. 2017. Skillnaderna mot de tidigare prognoserna finns redovisade
i tabell 5 i SCB:s utskick. Även differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär
17:18) är relativt små för de kommuner där beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2016.
I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är
uppdaterad till den 1 november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fattar beslut om bidrag och avgifter för år 2018, kan förändringar ske som påverkar uppgifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis med smärre differenser
mot denna prognos.
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2016–2021. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2016

2017

2018

2019

Arbetskraftskostnader*

3,6

3,2

3,3

3,1

3,8

3,3

Övrig förbrukning

0,7

2,1

2,3

2,6

2,6

2,6

2,7 %

2,8 %

3,0 %

3,0 %

3,4 %

3,1 %

Prisförändring

2020

2021

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och
2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter per år.
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst
2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de
antagande om priser, löner m m som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för
varje år framåt. För 2018 och 2020 påverkar det PKV med 0,3 respektive 0,4 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS,
dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter
i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2017–2021
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2017–2021 på vår webbplats på nedanstående länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.
I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för
åren 2017–2021. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 17:42) beror på:
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018

Beräkningarna bygger i övrigt på 2017 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2017–2021. Den del som fördelas utifrån
flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP
2018 ingår SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2017–2021
med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:
•
•
•
•

Skattesats
Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
Skatteunderlag i riket

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller
finansfunktion.
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Rutiner för prenumeration/beställning av modellen år 2017
Beställning för nya användare

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2016 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter &
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se.
Priset år 2017 är 1 800 kronor.

Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”
Måndagen den 27 november erbjuder vi ett extra tillfälle i vår kurs utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av
utjämningssystemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi
går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får
även möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.
Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

När

Måndagen den 27 november, kl. 9:30–16:30

Preliminärt program

•
•
•
•

vid ankomst: Kaffe och smörgås
09.30–12.00 Utjämningssystemet
12.00–13.00 Lunch
13.00–16.30 Modellverktyget ”Skatter & bidrag”

Kostnad 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.
Anmälan via e-post till Mona Fridell (mona.fridell@skl.se) eller tfn 08-452 79 10 sen-

ast den 9 november. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen.
OBS! Då vi inte har tillgång till en datasal denna gång, måste alla deltagare ha med sig
en egen dator!

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter
finns ovan. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under ekonomi, juridik, statistik/ekonomi/budget och planering/skatter och bidrag kommuner eller nedanstående länk:
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utjamningssystemetochmodellenskatterbidragkommuner.13027.html

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-17047nr5.xls
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från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
Kommuner som uppdaterar modellen manuellt behöver göra nedanstående förändringar i blad 2 Indatabladet. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kommun”.
• Skriv in regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 i cellerna
C8–D8. Dessa uppgår till 4,8 för år 2017 och till 3,4 för år 2018.
• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell
2, första raden.
• Skriv in kommunens preliminära beskattningsutfall för inkomståret 2016 i cellen
C20. Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell C48.
• Skriv in ny statsbidragsram för åren 2018 till 2021 i cellerna D32–G32. Beloppen
är: 70 406,870; 75 550,370; 80 524,770; 82 624,770.
• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2018 till 2021 i cellerna D35–G35. Beloppen är: 67 788,943; 69 897,270; 72 553,098; 75 381,575
• Skriv in det överskjutande beloppet för kostnadsutjämningen i cell D39. Beloppet
är –2,975
• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Beloppen syns i
tabell 1, sjunde raden.
• Skriv in preliminär kostnadsutjämning 2018 i cell D63. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell D22. Eventuell formel ska skrivas över. Kommuner som kan komma ifråga för eftersläpningsersättning (se tabell 4) ska, liksom
tidigare, ha en formel i denna cell. Formeln ska lyda =xxxx + (OM(N5>2;'Blad 6
Befolkningsförändringar'!D85;0)) där xxxx = kostnadsutjämning 2018 enligt prognosunderlaget.
• Skriv in preliminär LSS-utjämning 2018 i cell D66. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17047”, cell D26. Eventuell formel ska skrivas över.
Följande ändringar måste göras i blad 1 Totala intäkter:
• Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2017 års inkomster i cell H30 (–347
kr/inv.).
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2018
års inkomster i cell I32 (–177 kr/inv.).
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg
väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet ”kommun”.

Information om tidpunkter under 2017
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.
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Du har väl aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå
sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi) 08-

452 78 19,Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Peter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08452 79 10.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Mona Fridell

Bilagor
”Prognosunderlag K 2017–2021-17047”, finns på vår webbplats på följande länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
Budgetdirektörer Lt
Redovisningsdirektörer Lt
Finansdirektörer Lt
Landstingsekonomer

Planeringsförutsättningar för åren 2017–2021
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
•
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Löne- och prisförändring för landsting
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med SKL:s prognos från augusti (EkonomiNytt 11/2017) är skatteunderlagstillväxten uppreviderad 2017, nedreviderad 2018 och 2019 samt uppreviderad 2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen,
dels regeringens förslag om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år.

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på
BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga
tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också
ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan
tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av
den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent
av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62
respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full
sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda.
Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt
som vår prognos sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med
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nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan
både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att
det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes
födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan
ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också
stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan
knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli
fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent,
men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa
år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNPökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar
i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg
fortsätter växa i snabb takt.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

BNP*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,4

3,4

2,8

1,6

1,3

1,6

Sysselsättning, timmar*

2,1

1,2

0,9

–0,2

0,4

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

7,0

6,6

6,4

6,5

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,3

3,1

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,8

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,9

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,6

1,0

0,8

0,5

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis
Skatteverket presenterade den 5 september ett preliminärt beskattningsutfall för
2016. Deras prognos för skatteunderlagets förändring (baserad på 99,0 procent
registrerade deklarationer) innebär en ökning av skatteunderlaget med 4,9 procent. Det ger inte skäl att ändra vår bedömning från augusti, att ökningen uppgick till 5,0 procent. Nästa gång Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall är den 3 oktober.
Skatteunderlagsprognosen för 2017–2021 är baserad på den samhällsekonomiska bild som beskrivs kortfattat här ovan och som kommer att presenteras utförligt i höstens Ekonomirapport den 17 oktober.
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Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015–2016 (diagram 1). Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet
att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark,
men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten
på skatteunderlaget motverkas delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter
2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en
ekonomi i konjunkturell balans.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

6
5
4
3
2
1
0
-1
2015

2016

2017

Sysselsättning , timmar
Övrigt
Realt

2018

2019

2020

2021

Timlön
Exkl. regeleffekter
Summa

Källa: Skatteverket och SKL.

Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets underliggande ökning gradvis
avtar till en takt som 2019 understiger genomsnittet för den tid som gått sedan
millennieskiftet, för att därefter tillta något. År 2018 är skatteunderlagets faktiska ökning 0,6 procentenheter mindre än den underliggande. Det beror på att
skatteintäkterna minskar till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag
för personer som fyllt 65 år, som kompenseras genom en höjning av anslaget
Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti
Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (EkonomiNytt 11/2017) förklaras till övervägande del av att arbetade timmar utvecklas på
annat sätt än i augustiprognosen. Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och
första halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en högre nivå vid utgången
av juni i år än enligt tidigare statistik. Huvuddelen av skillnaden uppstod 2016
och motsvaras av en lika stor nedrevidering av timlönen, vilket innebär att vår
prognos på lönesumman 2016 ligger fast. Även ökningen av arbetade timmar
hittills 2017 har varit större än vad som var känt i augusti, vilket medfört en
marginell upprevidering av skatteunderlaget 2017. Vi har dock inte ändrat vår
bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär
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att vi nu förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019 än vi gjorde
i augusti.
I Budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en rad förslag inom arbetsmarknadsområdet som sammantaget bedöms höja den potentiella sysselsättningsnivån på några års sikt. Detta har föranlett en kraftigare ökning av arbetade
timmar 2020 vid konjunkturell balans än enligt vår tidigare bedömning.
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet
av prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning
av arbetade timmar än SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en
mindre del motverkas detta av att SKL räknar med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara sociala ersättningar till hushållen, delvis till följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet.
På regeringssammanträdet den 28 september ska regeringen fastställa de uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 som ligger till grund för preliminär utbetalning
av kommunal- och landstingsskatt 2018. Sannolikt kommer de att fastställas till
1,048 respektive 1,034 i enlighet med den prognos som publicerades i Budgetpropositionen för 2018.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016–2020

SKL, sep

5,0

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

21,7

Reg, sep

4,9

4,8

3,4

4,0

3,9

ESV, sep*

5,3

4,5

3,5

3,4

3,4

SKL, aug

5,0

4,3

4,1

3,6

3,5

22,8
3,5

21,8
22,3

*ESV:s prognos gjordes innan Budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att
förslaget om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos växer skatteunderlaget snabbare än i
SKL:s 2016, framförallt till följd av högre pensionsinkomster och lägre grundavdrag. SKL:s prognos för 2018 visar nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att SKL men inte ESV beaktat förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Förklaringen är att ESV räknar med svagare
utveckling av såväl arbetade timmar som timlön. Även 2020 och 2021 har
SKL:s prognos större skatteunderlagstillväxt än ESV:s på grund av att både timlön och arbetade timmar tilltar snabbare.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra
om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
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åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det
vara möjligt 2019, 2020 och 2021 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

Årlig ökning

5,1

4,3

4,0

3,5

3,8

3,9

Differens

1,1

0,3

0,1

–0,3

–0,2

–0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt beskattningsutfall september
Som nämns ovan har Skatteverket sammanställt preliminärt beskattningsutfall
per september över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2016. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/#view=dataset&resource=https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/211
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 5 december.

Slutavräkningar 2016–2018
Slutavräkning 2016
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas
upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2015 och 2016 till 5,0 procent
respektive 5,3 procent i Budgetpropositionen för 2016. Slutligt utfall för 2015
blev 5,05 procent och vår prognos i december 2016 visade på en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent för 2016. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2016 till –99 kronor per invånare den
1.11.2015.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär en uppräkning med 5,0 procent för
2016 och därmed uppstår en korrigeringspost på +46 kronor per invånare den
1.11.2015 för 2016. Jämfört med vår prognos i augusti är det ingen förändring.
Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0
procent respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2017 blir negativ och uppgår till –189 kronor per invånare den 1.11.2016. Jämfört med vår prognos i augusti är det en förbättring med 24 kronor per invånare.
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Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8
procent respektive 3,4 procent, enligt Budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2018 blir negativ och uppgår till –95 kronor per invånare den 1.11.2017.

Utjämningssystemet, preliminära beräkningar 2018
SCB har gjort en preliminär beräkning av 2018 års utjämningssystem. Tabeller
med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut
till samtliga landsting den 28 september. Uppgifterna finns också presenterade
på SCB:s webbplats. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns
mellan SCB:s utskick och SKL:s prognosunderlag enligt detta EkonomiNytt.
Även skillnader mellan SKL:s förra prognos på kostnadsutjämningen från april
kommenteras.
Det definitiva utfallet för 2018 presenteras av SCB den 21 december.
Kostnadsutjämning
Landstingens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ”Prognosunderlag
Lt-2017–2021-13-17” raderna 6 och 20.
Förändringar för enskilda landsting gentemot SKL:s prognos, första gången redovisad i EkonomiNytt 07/2017, varierar från –34 kronor till +9 kronor per invånare. De aggregerade verksamhetskostnaderna för hälso- och sjukvården överskattats något i prognosen från april, samtidigt som kostnaderna för kollektivtrafik underskattades något. En högre verksamhetskostnad innebär att modellen
omfördelar mer pengar, dvs. avgiftsbetalare får betala en större avgift, och vice
versa. Den sammantagna effekten av detta var dock liten. För tre landsting uppstod dock något större skillnader på grund ersättningarna för eftersläpning.
Ersättning för eftersläpning

Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2018 bygger på förändringen av
folkmängden mellan den 1 november 2016 och den 1 november 2017, som
måste öka med mer än 1,2 procent. Befolkningen måste även ökat med i genomsnitt minst 1,2 procent de fyra föregående åren. Stockholm, Uppsala och Halland kan bli aktuella för ersättning för eftersläpning bidragsåret 2018. SCB gör
en preliminär bedömning av ersättningen för eftersläpningseffekter, där gränsvärdet är 0,8 procent för ökningen mellan 1 november 2016 och sista juni 2017.
I SCB:s beräkning får alla dessa tre landsting en ersättning, som samtliga landsting är med och finansierar, med 18 kronor. När det definitiva utfallet räknas
kommer detta att bygga på ett gränsvärde på 1,2 procent mellan perioden 1 november 2016 och den 1 november 2017.
Eftersläpningseffekten i Prognosunderlaget och modellen Skatter & bidrag beräknas utifrån befolkning 1/11 2017, framskriven enligt trend, och läggs på
SCB:s preliminära kostnadsutjämning i övriga delar. Det betyder att det prognosticerade utfallet i kostnadsutjämningen för de tre aktuella landstingen kan skilja
sig åt från SCB:s prognos.
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Inkomstutjämning
I SCB:s underlag finns även beräkningar av inkomstutjämningssystemet och regleringsposten. På flera punkter skiljer sig SCB:s beräkningar mot de som presenteras i detta EkonomiNytt.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet 2017 (inkomstår 2016) som uppgår till 4,9 procent, medan SKL, i de
landstingsspecifika beräkningarna, använder SKL:s prognos på den definitiva
taxeringen, 5,0 procent.
Vidare använder sig SCB av folkmängden per den 30.6.2017 för att räkna ut
skattekraften. SKL räknar med en prognos på befolkningen per den 1.11.2017.
Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på
den garanterade skattekraften i riket, vilket påverkar landstingets avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen.
Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2017 presenteras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst
2016 samt länets och rikets folkmängd per den 1 november 2017, och nya länsvisa skattesatser i samband med eventuella skatteväxlingar.

Regleringsbidrag/avgift
Välfärdsmiljarderna som aviserades i BP2017
I samband med Budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till kommunsektorn om 10 miljarder fr.o.m. 2017 för att kommuner och
landsting ska ha långsiktiga planeringsförutsättningar. Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i
kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och
landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.
Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
OBS! Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för
kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regle-

ringsposten. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.
Tabell 4. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, landstingens andel
Miljoner kronor och kronor per invånare
År

Totalt,

Generell fördelning,

Generell fördelning,

Modellberäknad

mnkr

mnkr

kr/inv

fördelning, mnkr

2017

2 300

900

91

1 400

2018

2 300

900

89

1 400

2019

2 500

1 500

146

1 000

2020

2 700

2 100

201

600

2021

3 000

3 000

284

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.
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”Nya välfärdsmiljarder” i BP18
I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting
tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen för 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. I SKL:s beräkningar av regleringsposten ingår
dess medel och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019. Se EkonomiNytt 12/2017 tabell 3 och 4.

Löne- och prisförändring för landsting
Dessa beräkningar bygger på den bild av samhällsekonomin som presenteras
ovan. Ökningstakten för priser är något högre i år jämfört med förra prognosen
av LPIK (Ekonominytt 11/2017 från augusti). Timlöneökningen har reviderats
ned i år jämfört med föregående prognos.
Under nästa år väntas stora kostnadsökningar för tjänstepensioner. Det beror
främst på att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som avser pensioner för höginkomsttagare ökar, vilket i sin tur beror att inkomstdelarna över
taket, (7,5 inkomstbasbelopp) ökar i landstingen. För dessa inkomstdelar svarar
tjänstepensionen för hela pensionsförmånen och kostnaden blir därför betydande
för arbetsgivaren. Prognosen för 2018 är baserad på ett preliminärt inkomstbasbelopp. Pensionsmyndigheten kommer att fastställa detta senast den 31 oktober
2017.
Vi räknar med fallande läkemedelspriser efter en tillfällig ökning 2016. Notera
att vi här endast räknar med rena prisförändringar på befintligt sortiment inklusive generika. Här ingår alltså effekterna av statens överenskommelse med läkemedelsindustriföreningen (LIF), patentutgångar etc. Den eventuella merkostnaden för nya läkemedel ingår inte i våra prismätningar. Att nya läkemedel ofta
kostar mer antas spegla en förbättrad kvalitet och betraktas alltså inte som en
prisförändring.
Prisökningarna tilltar i takt med återhämtningen i samhällsekonomin.
Tabell 5. Prognos för LPIK
Årlig procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2021

LPIK inkl. läkemedel

2,1

2,4

3,0

2,0

3,2

2,7

– Timlön

2,6

2,5

2,9

3,2

3,2

3,2

– Socialavgifter

2,7

3,6

7,1

1,1

7,2

4,1

– Läkemedel

0,8

0,0

–0,7

–0,7

–0,7

–0,7

– Förbrukning

1,3

2,5

2,1

2,3

2,4

2,4

LPIK exkl. läkemedel

2,3

2,7

3,6

2,4

3,8

3,2

*Genomsnittlig LPIK inkl. läkemedel är 2,8 och exkl. läkemedel 3,3 under 2018–2020.

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för
landsting (LPIK) som används i SKL:s egna beräkningar och analyser och LPI.
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Det är endast sättet att beräkna löneförändringarna som skiljer de båda prisindexen åt. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkessammansättning eller ålderssammansättning påverka lönepriset.
Tabell 6. Prognos för Landstingsprisindex, LPI
Årlig procentuell förändring

Landstingsprisindex inkl. läkemedel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,5

2,7

3,3

2,3

3,6

3,0

– Timlön

3,3

3,0

3,4

3,7

3,7

3,7

– Socialavgifter

3,4

4,1

7,6

1,6

7,7

4,6

Landstingsprisindex exkl. läkemedel

2,8

3,1

4,0

2,8

4,2

3,5

Nästa prognos för landstingens prisutveckling beräknas i samband med skatteunderlagsprognosen som publiceras i december 2017.

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Lt-2017–2021-13-17” på vår webbplats via följande länk:
www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sitt landsting.
I prognosunderlaget redovisas beräkningar per landsting av skatter och statsbidrag för åren 2017–2021. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara
riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På
vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om
och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via
Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Statsbidrag, eller via
nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Landsting som använder den nya modellen Skatter & bidrag, kan ladda ner filen
för förenklad uppdatering:
• Uppdateringsfil-Lt-13-17.xls
från vår webbplats via Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Skatter och bidrag, landsting. Följ sedan instruktionerna i filen, eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta EkonomiNytt.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 11/2017) beror på:

•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
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Beräkningarna bygger i övrigt på att befolkningen i varje län utvecklas i takt
med riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter in-

vånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed
även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2017–2021. Den del
som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår SKL:s beräkningar av regleringsposten och
påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Information om tidpunkter under 2017
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka
på Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och spargris.
Du har väl aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra

nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i
den grå sidfoten längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi finns våra senaste uppdaterade EkonomiNytt tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan dem.
Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi)

08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson
(utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08452 77 99, Madeleine Holm (löne- och prisförändring för landsting) 08452 70 01, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. Alla kan
nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se .
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Mona Fridell

Bilagor
”Prognosunderlag-Lt-2017–2021-13-17.xls”, finns på vår webbplats via följande
länk: www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
10 (10)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/846
26 september 2017

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Budgetramar 2018 – regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram
2018 enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 53 mnkr under
perioden 2017-2019. Konsekvenserna av detta påverkar inte bara den egna
förvaltningen utan även stöd och service till övriga förvaltningar. I respektive
avdelnings budgetram har sparbetinget för 2018 inarbetats.
Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2018 föreslås fördelas enligt nedan:
Avdelning
Ekonomi
HR
Kommunikation
Kvalitet & digitalisering
Regional utveckling
Gemensamt
Måltid (resultatenhet)
Försörjning
Summa

Budgetram 2018
40 341
50 645
22 110
46 341
16 070
59 687
0
0
235 194

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en
internbudget. Fördelningen innebär att budgeten bryts ner på respektive
budgetansvarig. Första steget i detta är att fördela anvisade medel per avdelning.
Respektive avdelning kommer sedan upprätta ett förslag till detaljbudget som
förankras med förvaltningschef.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/846

Bedömning

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och
budget för 2018, §87 2017-06-19 samt regionstyrelsens beslut om justering 2017-0921.
Budgetram 2017 (tkr)

240 684

Besparing enligt plan (anslagsenheter)
Justering internhyra

-14 000
-1 494

Justering interna priser

8 233

Ramtillskott externa avtal

518

Omflyttning mellan resultatenhet och anslag

-5 295

Ramtillskott näringslivsanslag

1 800

Ombudgetering från BN - världsarvssamordnare

594

Ramtillskott för personalkostnadsökning

4 154

Budgetram 2018 anslagsenheter (tkr)

235 194

Budgetram 2018 resultatenheter (tkr)

0

Krav på besparing inom regionstyrelseförvaltningen

Enligt budgetbeslutet inför 2017 beslutades om en total kostnadssänkning för
regionstyrelseförvaltningen om 53 mnkr 2017-2019. Av det totala kravet hanteras
42,7 mnkr inom anslagsverksamheten, resterande del 10,3 mkr hanteras i prissättning
av resultatenheter. Besparingskravet för anslagsenheterna 2018 uppgår till 14 mnkr
fördelat utifrån tidigare inriktning till avdelningarna enligt nedan:
Avdelning
Ekonomi
HR
Kommunikation
Kvalitet & digitalisering
Regional utveckling
Gemensamt
Summa

2017
2 000
4 800
0
7 300
1 300
6 300
21 700

2018
3 000
1 000
1 000
4 000
1 500
3 500
14 000

2019
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
7 000

2017-2019
6 000
6 800
2 000
13 300
3 800
10 800
42 700

Kravet på minskade kostnader gäller samtliga verksamhetsområden och kommer
som tidigare beskrivits i förvaltningens strategiska plan och verksamhetsplan att
innebära en rad åtgärder. Då besparingen fördelades per avdelning och år redan inför
budget 2017 har ett arbete redan inletts för att anpassa kostnaderna. Avdelningarna
arbetar nu vidare med att:
• minska utbud och sänka
• se över lokalnyttjande
service- och stödnivåer
• se över driftsformer
• optimera resursanvändning
• se över bemanning
• genomlysa samtliga
• öka standardisering och
budgetposter
samordning
• anpassa bidrag
Inför 2018 planeras i huvudsak följande åtgärder för att uppnå besparingen på 14
mnkr:
• Ekonomi - anpassning av bemanning, arbetssätt och roller samt driftsform av
krav och inkasso.
• HR - lokalutnyttjande i Slite, anpassning av centrala anslag, systemdrift.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/846

Kommunikation - borttagande av katalogtjänst (tele) och minskning av
annonsering och tryckta produkter.
Kvalitet & digitalisering – översyn servicenivåer, anpassning av bemanning,
licensöversyn.
Regional utveckling - anpassning av arbetssätt/roller, prioritering av resurser.
Gemensamt - reducering av näringslivsanslaget (Gotland Grönt Centrum),
reducering av förvaltningsgemensamma utvecklings-och omställningsmedel
(tidigare buffert).

Fördelning av budgetram 2018

Inför budget 2018 föreslås följande fördelning av budgetramen.
Budgetram per avdelning (tkr)

Budget 2017
Besparing
Just hyra
Just int priser*
Externa avtal
Omf anslag**
Ramförst
Ombu BN
Komp personal
Ofördelad pers
Ombu RSF***
Budget 2018

EK
42 750
-3 000
-278
-12
+126

HR
51 125
-1 000
-288
-11

+755

+819

40 341

KOM
22 974
-1 000
-293
-7

K&D
57 605
-4 000
-266
-98

RU
15 460
-1 500

-5 937

50 645

+436

+982

+594
+438

22 110

-1 945
46 341

+1 078
16 070

GEM
50 770
-3 500
-369
+8 361
+392
+642
+1 800
+277
+447
+867
59 687

TOT
240 684
-14 000
-1 494
+8 233
+518
-5 295
+ 1 800
+594
+3 707
+447
0
235 194

*Justering interna priser, renodling av finansieringsmodell (borttag av förvaltnings-OH ur modellen) enligt beslut RS 2017-09-21
**Omflyttning av besparing från avkastningskrav till anslag RS 2017-09-21
***Avser renodling finansieringsmodell förvaltnings-OH IT samt flytt av ram mellan näringslivsanslaget och regional utveckling
avseende del av Insp. Gotland

Kvar att hantera i budgetramarna för 2018 är effekter av överflyttning av kultur- och
fritidsverksamhet till regionstyrelseförvaltningen, justering av kapitalkostnadsbudget,
flytt av verksamhet från Inspiration Gotland samt eventuella tillkommande beslut på
budgetavstämningen. Detta kommer ske efter särskilda beslut. Utöver detta kan det
tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad
ansvarsfördelning. Förslag till slutlig fördelning kommer beskrivas i samband med
verksamhetsplan 2018.
Beslutsunderlag

RS 2017/7 – Strategisk plan och budget 2018-2020:
-Regionfullmäktige §87 2017-06-19
-Justering av budgetramar – RS 2017-09-21
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
RSF stab
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 212

Investeringsbudget mark och stadsmiljö

TN 2017/6

Tekniska nämndens beslut

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö
godkänns.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige RF§87 så ska tekniska nämnden fördela
investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö med totalt 15 mnkr.
Investeringsbudgeten avser år 2018 och 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget
2019, tkr

Budget
2018, tkr

Ospec gator o vägar

Plan
2020, tkr

Plan
2021, tkr

Plan
2022, tkr

500

500

500

3 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1500

1500

1500

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

700

700

3 200

3 200

3 200

Enkelt avhjälpta hinder

300

300

500

500

500

Säkra skolvägar

500

500

800

800

800

Cykelplan Visby

500

500

2 000

2 000

2 000

Beläggningsprogram

3 000

Belysning
Enskilda vägar förbättrin

5 000

Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Utveckling serviceorter

500

500

1 500

Upprustning parker ospec

500

500

500

1 500
500

1 500
500

Lekutrustning

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

Bad & besökpl

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

21 000

21 000

upprustning
Reinvestering belysning
Kapacitetsförb

2 500

Solbergagat
Reinvestering kvarnar,
Summa

15 000

15 000

Bedömning

500

24 000

Teknikförvaltningen har fördelat investeringsramen för mark och stadsmiljö utifrån
verksamhetens behov. Fördelningen har gjorts på ett ändamålsenligt sätt.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-30.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

DnrPAN A16/2017

Patientnämnden
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Region Gotland
Datum 2017-09-15
Anr

2017 -09- 1 8
Regionstyrelsen

REGION GOTLAND

Utökat uppdrag - behov av utökade resurser
En ny lag för patientnämndernas verksamhet gäller från 2018-01-01, Lag
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Lagstiftningen innebär utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder.
Patientnämnden har, i Strategisk plan och budget för 2018 — 2020, redogjort
för behovet av utökad bemanning på kansliet för att klara det utökade uppdrag
som gäller från årsskiftet.
Av regeringens proposition 2016/17:122 framgår att landstingen bör
kompenseras med cirka 20 miljoner konor med anledningen av de nya
uppdragen till patientnämnderna.
Det sägs i propositionen att "Regleringen sker i budgetpropositionen för 2018
och kommunerna kommer i framtiden att kompenseras på utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner att tillföras 20 miljoner kronor årligen".
Vilken summa som kommer att tillföras Region Gotland, med anledning av
ovanstående kommer alltså inte att vara känt förrän 2017-09-20 då
budgetpropositionen läggs fram.
Patientnämnden vill med denna skrivelse återigen lyfta frågan om behovet av
utökade resurser för att öka bemanningen på kansliet. Ambitionsnivån bör vara
utrymme för 2,0 tjänster.

PATIENTNÄMNDEN

Pia Dyvander Johansson
Ordförandd

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

Webbplatswww.gotland.se/patientnamnd

Region

Gotland

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/844
21 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott
inför budget 2018
Förslag till beslut

•Äskandet avslås
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till
budgetramen 2018 med 15 mnkr. Anledningen till detta är svårigheten i att planera
kostnaden för utomlänsvård då särskilda ytterfall slumpmässigt kan belasta
verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.
Bedömning

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska
hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av
regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL göt i
september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna
i samband med budgetberedningen.
I strategisk plan 2018-2020 äskade hälso- och sjukvårdsnämnden 7,8 mnkr i
ramtillskott varav 3 mnkr beviljades i budgetbeslutet i juni.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i
samband med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.
Beslutsunderlag

HSN 2017/10 tjänsteskrivelse Bedömning av konsekvenser av prognostiserat
underskott inför budget 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/10
18 september 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott
inför budget 2018
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av
utgångsläget för budget 2018 och därmed hos regionfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 15 miljoner som en buffert till följd av oförutsägbara
utomlänsvårdskostnader.

Sammanfattning

I delårsrapport 2 för hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiseras ett underskott på
– 40 miljoner 2017. Det prognostiserade underskottet beror sammanfattningsvis på 3
orsaker:
I början av året var den planerade neddragningen av vårdplatser inte möjlig på
grund av ett mycket ansträngt läge på vårdplatserna på Visby lasarett.
Neddragningen genomfördes 2017-04-08.
• Handlingsplanen för att behålla och rekrytera personal och därmed bli oberoende
av hyrpersonal och i förlängningen beräknat minskade kostnader har inte haft
effekt. Tvärtom har kostnaderna för hyrpersonal ökat. Effekterna bedöms börja
komma under hösten 2017.
• Utomlänsvården är fluktuerande mellan åren, delvis beroende på antal kostsamma
vårdtillfällen på fastlandet. 2017 prognostiseras bli ett år med ovanligt många
sådana vårdtillfällen och därmed också ovanligt höga kostnader.
•

Inför verksamhetsåret 2018 är bedömningen att med en större effekt av
handlingsplanerna gällande vårdplatser och oberoende av hyrpersonal kommer den
delen av 2017 års underskott att hanteras under 2018, inom befintlig budgetram.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/10

Utomlänsvården har kraftigt fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del av fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. Den del av utomlänsvården där Gotland har störst möjlighet att påverka
kostnaden är främst de vårdtillfällen som är de flesta till antalet, men till lägre kostnad
per styck. Inom det kostnadssegmentet sker endast mindre variationer mellan åren,
kostnaden har de senaste åren varit ca 70-75 miljoner. De mer kostsamma
vårdtillfällena, vårdtillfällen mellan 150-500 Tkr per styck och de vårdtillfällen över
500 Tkr kronor per styck har från 2012 till idag, varierat från 20 miljoner lägre till 20
miljoner högre än ett medelvärde för perioden. Således en variation på ca 40 miljoner
inom några år. 2017 kommer att vara ett år med hög kostnad för utomlänsvården.
Kostanden för akut vård på fastlandet samt den rättspsykiatriska vården är svår att
påverka. De senaste åren har dessa kostnader ökat kraftigt, inte minst utifrån att fler
medborgare döms till rättspsykiatrisk vård.
I den budgetram som hälso- och sjukvården blivit tilldelad inför 2018 finns inte
något utrymme utöver en medelkostnad för de dyra vårdtillfällena. Hälso- och
sjukvården begär därför av regionfullmäktige ett tilläggsanslag med 15 miljoner att
hantera som en buffert för just dyra vårdtillfällen inom utomlänsvården.
Bedömning

Bedömningen är att effekten av handlingsplanerna för att rekrytera och behålla
personal och därmed bli oberoende av hyrpersonal kommer att ge sänkta kostnader
för hyrpersonal 2018 jämfört med 2017. Minskat antal vårdplatser kommer att 2018
ha en helårseffekt. Till det kommer övriga handlingsplaner, exempelvis för att minska
läkemedelskostnader, att innebära att kostnadsutvecklingen för 2018 kommer att
avta. För dessa kostnader bedöms den tilldelade budgeten för 2018 inte påverkas av
det prognostiserade minusresultatet 2017. Gällande utomlänsvården är bedömningen
att hälso- och sjukvårdens ekonomi inte har möjlighet att inrymma de kraftiga
svängningar som vissa år uppstår på grund av många vårdtillfällen till en hög
kostnad på fastlandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/882
27 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avstämning av elevvolymer inför budgetår 2018
Förslag till beslut

•

Äskandet avslås

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6
miljoner kronor på grund av fler barn och elever.
I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola,
grundskola och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på
grund av volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor
fastställdes av regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti
och visar då på en ökning på 117 barn.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen
motsvarar 7,6 miljoner kronor.
Bedömning

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska
hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av
regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL göt i
september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna
i samband med budgetberedningen.
Resursfördelningsmodellen för skolverksamhet och äldreomsorg är till för att
kompensera dessa verksamheter för förändringar i befolkningen som påverkar
behovet av verksamhet. Justeringen görs en gång om året. Då kompenseras för de
faktiska förändringar som skett föregående år och den prognos som ligger för
kommande år. Enligt den beslutade budgetprocessen görs ingen justering på hösten,
varken uppåt eller neråt.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/882

Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till barn- och
utbildningsnämndens äskande. Vid budgetberedningen i vår görs en ny beräkning av
resursfördelningen utifrån förändringarna i befolkningen.
Beslutsunderlag

BUN § 82, 2017-09-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/6
8 september 2017

Jimmy Söderström

Barn- och utbildningsnämnden

Avstämning av elevvolymer inför budget 2018
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till regionstyrelsen, för budgetåret
2018, begära om ramförstärkning motsvarande 7,6 miljoner kronor på grund av
fler barn och elever.

Sammanfattning

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att göra en
avstämning av barn och elevvolymer inför budget 2018.
I Strategisk plan och budget för 2018 är antalet barn och elever beräknat till 11 005.
En ramförstärkning på grund av volymförändringar av antalet barn och elever har
fastställts till ett värde på 1,2 miljoner kronor.
Inför det fortsatta arbetet med internbudget 2018 har avstämning av barn och
elevvolymer i Region Gotland gjorts den 30 augusti 2017. Avstämningen visar att
planeringsunderlaget för antalet barn i förskolan ökar. Totalt är ökningen 46 barn
och det är framförallt 1-åringar och 5-åringar som ökar i antal.
För grundskolan är det för hösten 71 fler inskrivna elever i årskurserna 1-9, detta
oavsett huvudman. Den största ökningen av antalet elever är framförallt i årskurserna
1-6. En anledning till de ökade elevvolymerna är fler nyanlända folkbokförda elever.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen
motsvarar 7,6 miljoner kronor, se efterföljande tabell:
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/6

Jämförelse av budget för år 2018 avseende volymförändringar, tkr (+ökat behov, - minskat
behov)

Resursfördelningsmodell/flöden

Reviderad Not 1

Tidigare Not2

År

2018

2018

Differens

Förskola

9 202

4 734

4 468

-1 316

-1 647

331

-614

144

-758

1 534

-2 063

3 597

8 806

1 168

7 638

Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa
Not 1

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 30 augusti 2017

Not 2

Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2018-2020

Förändringen i helårsbarn och elever är enligt nedan tabell:
Resursfördelningsmodell/flöden
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa
Not 1
Not 2

Reviderad Not 1
2018
2 725
2 463
599
5 313
11 100

Tidigare Not2
2018
2 684
2 450
614
5 257
11 005

Differens
41
13
-15
56
95

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 30 augusti 2017
Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2018-2020

Till skillnad från tidigare år så kommer barn- och elevvolymer successivt att öka
under ett verksamhetsår. En faktor som bland annat påverkar en ökning i
elevvolymer är Gotlands länstal om att ta emot drygt 200 nyanlända per år. Den
framtida successiva ökningen av antalet barn och elever under ett verksamhetsår,
kommer medföra underskott i barn- och utbildningsnämnden resursfördelning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att barn och utbildningsnämnden hos regionstyrelsen,
inför budgetavstämningen, gör en begäran om ramförstärkning beroende på att
antalet barn och elever har ökat efter det att regionstyrelsen lagt förslag till
regionfullmäktige om nämndernas internbudget 2018 (RS§132). Det ökade antalet
barn och elever har inte medräknats i det budgetunderlag för år 2018 som tidigare
överlämnats till regionstyrelsen.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/849
25 september 2017

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Begäran om finansiering för genomförande av Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020
Förslag till i regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Regionstyrelsen begär finansiering för genomförande av Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 med 5 miljoner kronor årligen för åren 2018-2020.

Sammanfattning

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret
för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften
ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21
november 2016 ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner
delar av regeringens ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020” till gotländska förhållanden och förutsättningar, och
utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av
projekt. Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet,
och de andra är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans
med relevanta utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl
intresseorganisationer, företag som myndigheter. (till exempel Trafikverket,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Gotlands län). Likväl har Region Gotland
som kommun och landsting också olika roller som utvecklingsaktör, när det gäller till
exempel gymnasie- och vuxenutbildning, kommunala åtaganden inom
arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur, kultur- och fritidsfrågor,
etcetera.
Region Gotland har i tillväxtprogrammet också beslutat om ett mål att vinna
utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun”, med medskicket att det är resan som är mödan
värd. Det vill säga att det viktigaste är att vi får tillstånd ett arbetssätt som ligger i linje
med kommuner som vunnit utmärkelsen. Arena för tillväxt som delar ut utmärkelsen
utgår i sin bedömning ifrån utifrån sju kriterier:
•

Tre kvantitativa: befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling och
sysselsättningsgrad.
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•

Tjänsteskrivelse
RS 2017/849

Fyra kvalitativa: politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt
utvecklingsarbete och nytänkande.

När det gäller de kvantitativa kriterierna så ligger Gotland förhållandevis bra till i
jämförelse med sin kommungrupp, men det räcker inte för att vinna priset som årets
tillväxtkommun. Det är snarare en grundförutsättning. Avgörande är istället de
kvalitativa kriterierna. Dessa ligger väl i linje med den roll som Region Gotland ska ta
som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Såväl målet att nå utmärkelsen årets
tillväxtkommun som den nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
sätter tryck på en kraftsamling avseende de kvalitativa variablerna.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under
den aktuella programperioden. Förstärkningen omfattar följande funktioner:
innovation och företagande – det företagsfrämjande systemet, regional
attraktionskraft, attraktiva miljöer och tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimatoch miljöintegrering i tillväxtarbetet samt uppföljning och utvärdering. I huvudsak
handlar det om att förstärka personella resurser även om en del också kan uppnås
genom utvecklade arbetsformer.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland
medför också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora
möjligheter till ett förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella
nivån. Ett tillfälle som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i
tillväxtarbetet. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras.
Regionstyrelseförvaltningen kommer också att beställa en extern analys av Region
Gotlands förutsättningar att bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta
region och de krav det medför, tillsammans med en beskrivning av vilka synergier
som finns att utveckla till följd av den unika situationen med tre roller i en
organisation – kommun, landsting och region.
Beslutsunderlag

www.arenafortillvaxt.se
Tillväxtprogram – systembild
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 (RS 2015/813)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Hemställan till Regionfullmäktige
AB GotlandsHem har till föremål för sin verksamhet att inom Gotland förvärva,
äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter.
Region Gotland har idag åtagit sig att agera borgensman för AB GotlandsHem
upp till 1,5 miljarder kronor. Då bolaget har i uppdrag att nyproducera
hyreslägenheter på den gotländska marknaden kommer bolaget inom kort att
behöva låna upp medel utöver det befintliga lånetaket.

AB GotlandsHem hemställer därför hos Regionfullmäktige i Region Gotland om
en höjning av borgenstaket för bolaget upp till och med 2 miljarder kronor.

Visby den 5 september 2017

Mats Ågren
Ordförande

621 83 VISBY
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

Tfn 0498-20 39 00
w\v\v.gothmdshcm.se

Fax 0498-20 39 14
info@gotlandshem.se

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/794
15 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av borgenstaket för att möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige
eller regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller
vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av
regiondirektören, eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Sammanfattning

AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att
nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den
takt som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar
därmed att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om
höjning av borgenstaket från 1 500 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för AB GotlandsHem utan att riskera att få för litet låneutrymme
för regionens verksamhet.
Beslutsunderlag

Hemställan AB GotlandsHem
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
AB GotlandsHem
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 188

Slite avfallsanläggning/deponi

TN 2016/678

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 3 000 000
kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från den 15 mars 2016 (TN 2016 § 48) uppdrag
att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Slutsatsen är att
förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en
utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna
under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga
för en projektstart, som först då, med denna tidsplanering i så fall skulle kunna
påbörjas.
För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar
inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden hemställer till regionfullmäktige att äska om en
investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för
år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
i det snaraste behöver tillsättas.
Bedömning

Verksamhetsläget för deponin är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. En bedömning från förvaltningen är
gjord som säger att kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med den 30
juni 2018. Därefter är deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen
bygga ut deponin, vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor har tidigare funnits upptagna och
för 2016 varit beviljade under planperioden 2018-2021.
Teknikförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys om vilka
handlingsalternativ som finns för projektet och vilka risker som är bedömda om en
eventuell senareläggning av projektet skulle inträffa (bilaga). Det är av största vikt att
projektet har en säker finansiering inför en påbörjad projektstart.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi 2017-07-31.
Tjänsteskrivelse 2017-07-31.
Presentation på sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Magnus Jönsson.
Nämnden efterfrågar återkoppling om uppgifter om att inget privat företag på
Gotland tar emot asbestavfall.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 3 000 000
kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/678
31 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Slite avfallsanläggning/deponi- inriktningsbeslut om den
framtida deponiverksamheten på Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
3 000 000 kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från den 15 mars 2016 (TN 2016 § 48) uppdrag
att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Slutsatsen är att
förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en
utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna
under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga
för en projektstart, som först då, med denna tidsplanering i så fall skulle kunna
påbörjas.
För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar
inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden hemställer till regionfullmäktige att äska om en
investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för
år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
i det snaraste behöver tillsättas.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från mars 2016 ett uppdrag att bygga ut Slite
deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Syftet med investeringen i utbyggnaden är
att säkra och utveckla anläggningen. Idag deponeras endast deponifraktioner som tas
emot på Region Gotlands återvinningscentraler.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/678

Villkor i tillståndet utgår från en befintlig högsta höjd på 51,5 meter över havet och
nuvarande verksamhetsområde. Den befintliga deponin ska dessutom sluttäckas efter
att deponeringen upphört på de nuvarande, idag aktiva deponicellerna. Vid en
utbyggnad byggs dessutom en ny deponidel ihop med den idag befintliga och den
sedan gammalt ej aktiva deponidelen.
Sluttäckningen av de ej aktiva delarna kan påbörjas cirka 5 år efter att deponering
upphört, med hänsyn till att sättningar i deponerat avfall kan komma att ske. De delar
som idag inte är aktiva och ej använda sedan många år kan komma att sluttäckas
tidigare, alltså inom planperioden fram till 2022. Investeringsmedel för detta behöver
därför säkras för projektets del.
Projektbudgeten är, mycket grovt, uppskattad till att falla ut enligt följande för åren:
2018
3,0 Mnkr

2019
5,0 Mnkr

2020
35,0 Mnkr

2021
20,0 Mnkr

2022
27,0 Mnkr

Investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till beräknat 55,0 miljoner
kronor och ny utbyggnad av deponi beräknas till ungefär 35,0 miljoner kronor.
Bedömning

Verksamhetsläget för deponin är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. En bedömning från förvaltningen är
gjord som säger att kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med den 30
juni 2018. Därefter är deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen
bygga ut deponin, vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor har tidigare funnits upptagna och
för 2016 varit beviljade under planperioden 2018-2021.
Teknikförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys om vilka
handlingsalternativ som finns för projektet och vilka risker som är bedömda om en
eventuell senareläggning av projektet skulle inträffa (bilaga). Det är av största vikt att
projektet har en säker finansiering inför en påbörjad projektstart.

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Bilaga
TN2017/678
2017-07-31

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi
Sammanfattning

Utifrån ett verksamhetsperspektiv föreslår Teknikförvaltningen att fokus läggs på att minska
mängden deponiavfall och att inleda projekteringsarbetet med att bygga ut Slite deponi. Därefter
avsluta de öppna deponicellerna så snart ett sådant arbete kan komma till stånd.
Projektarbetet efter beslutet i tekniska nämnden (TN) från den 26 mars 2016 behöver nu så snart
som möjligt realiseras. Till detta behövs en ämneskunnig projektledare tillsättas som kan stötta
och driva på arbetet i de olika delprojekten. En projektorganisation behöver riggas under senast
år 2018 som kan påbörja arbetet med detaljprojekteringen för utbyggnadsfasen som beräknas
pågå från 2019 och framåt. Projektmedel behöver därmed säkras motsvarande 90 miljoner kronor
för tidsperioden 2018-2022.
Förvaltningen föreslår att TN till regionfullmäktige (RF) äskar om en tilläggsbudget av
investeringsmedel för år 2018 med 3 miljoner kronor och för år 2019 med 5 miljoner kronor så
att projektet får en startfinansiering.
Bakgrund

Slite deponi är den enda aktiva deponin som finns på Gotland. Att livslängden för de öppna och
aktiva deponicellerna snart är slut och att utbyggnadsbehovet av hela deponin föreligger har varit
känt inom förvaltningen under en längre tid. Det har även kommunicerats med politiken både nu
och tidigare.
I mars 2016 beslutade TN att starta projektet med att sluttäcka de öppna deponicellerna och
därefter planera för en sluttäckning av dem. Vidare beslutades vid samma sammanträde att en
projektering inom det befintliga miljötillståndet skulle göras för att utöka Slite deponi, för att
därmed klara deponeringskravet på cirka 50 år och att därmed förlänga livslängden för deponin.
För dessa åtgärder beslutade TN att till RF begära en investeringsutgift om 90 miljoner kronor
för åren 2018-2021. RF beviljade år 2016 TN 100 miljoner kronor för samma tidperiod för att
förvaltningen därmed skulle kunna påbörja projektarbetet för att åstadkomma det ovanstående,
helt enligt TN beslutet.
Förutsättningar för Slite deponi har sedan dess förändrats då det under våren 2017 föreslogs att
dessa investeringsmedel eventuellt skulle skjutas på framtiden. RF tog den 19 juni i år beslut om
att skjuta fram dessa investeringar två år framåt för att till först 2020 finnas tillgängliga för en
projektstart, som först då kan beräknas påbörjas.
Nu är läget för deponin allvarligt och även verksamhetskritiskt då lagringsutrymmet är mindre än
någonsin. En bedömning från driftsansvarig enhetschef Claes Friberg säger att kvarvarande
utrymme räcker till deponering till och med den 30 juni 2018. Därefter är deponin i princip helt
full och det som återstår är att antingen bygga ut deponin (som är intentionen för projektet), lagra
eller att deponera på fastlandet.
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Med anledning av den uppkomna situationen har förvaltningen tagit fram en konsekvensanalys,
enligt nedan, gällande de handlingsalternativ som nu återstår för deponins del. Magnus Jönsson
redogjorde även på junisammanträdet med både TN:s arbetsutskott och nämnd om det aktuella
läget som verksamheten nu står inför.
Förvaltningen har bedömt att nedanstående handlingsalternativ återstår och är aktuella lägen för
Slite deponi.
Handlingsalternativ

1. Bygga ut deponin inom befintligt miljötillstånd

Det finns ett äskande från 2016 och 2017 om 90 miljoner kronor, via budgetberedningen,
för en utbyggnad och sluttäckning av deponin. De stora kostnadsmassorna är för
sluttäckning av befintlig och omarbetning av den gamla deponidelen. Själva
utbyggnadskostnaden är en mindre del av dessa äskade medel och det enda som
egentligen behövs direkt. En grov uppskattning är 35 Mkr för att bygga ut cellbotten
enligt nu gällande regelverk för fortsatt deponering i minst 48 år med nuvarande
deponeringstakt.
En ”snabb” utbyggnad av en mindre del av deponiytan bedöms inte vara ett
handlingsalternativ. Det riskerar att fördyra senare utbyggnad och kanske även göra att
det behöver göras om och eventuellt även försvåra och försena utbyggnadsprojektet.

Detta alternativ går därför hand i hand med de av RF beslutade intentionerna i
Miljöprogrammet om att vi ska ta hand om vårt eget avfall här på ön samt det beslut som
TN tog den 26 mars 2016. Detta alternativ är bedömt som det bästa alternativet på lång sikt.
2. Allt deponimaterial tas omhand någon annanstans

Detta alternativ innebär att gotländskt deponiavfall - eller delar av det - skickas till någon
annan deponi på fastlandet. Idag finns ingen upphandling gjord av transporter för att
kunna skicka sådant avfall till någon annan entreprenör. Handlar Region Gotland
(regionen) upp mottagnings- och transporttjänsten innebär det att all deponirest i så fall
kommer att kunna lämna ön.
Det här alternativet ger en klar kostnadsbild först under upphandlingsperioden. Osäkert
läge på lång sikt, både ekonomiskt och möjlighetsmässigt då regionen kan hamna i ett läge
att det inte finns någon som svarar på upphandlingen, antingen nu eller någon gång i
framtiden. Likaså kan det innebära att vissa deponifraktioner saknar mottagare av samma
skäl. Går emot intentionerna i Miljöprogrammet och strategin om att vi ska ta hand om
vårt eget avfall här på ön och därför bedömt som ett inte genomförbart alternativ.

3. Mellanlagring till utbyggnad är klar

Det är tillåtet att mellanlagra massor på deponin i upp till 12 månader. Detta alternativ
skulle vara framkomligt för att skapa respit under en byggnationstid tills deponin är helt
färdigutbyggd. Det mellanlagrade avfallet behöver därefter tas omhand och slutlagras på
rätt sätt – vilket kräver färdigställd och utbyggd cellbotten för samtliga mellanlagrade
fraktioner.
Detta alternativ riskerar att ge ökade hanteringskostnader då avfallet måste hanteras flera
gånger och eventuellt också att det måste flyttas från en plats till en annan. Alternativet är
därför bedömt som ett sämre alternativ då det är förenat med risker. Alternativet kan dock
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behövas för kortare mellanlagringsperioder av fraktioner under begränsad tid, enligt nu gällande
miljötillstånd.
4. Ändra villkoren i miljötillståndet

Detta alternativ går ut på att förändra villkoret för maxhöjd i tillståndet. Idag är tillåten
maximihöjd på deponin 51,5 meter över havet. Om denna gräns till exempel skulle kunna
höjas till exempelvis 60 meter har vi på så sätt köpt oss tid och utrymme i befintligt
deponisår, och vi har även köpt oss mer utrymme på den deponidel som är sluttäckt. Vi
kan således deponera nytt material ovanpå den avslutade delen, och använda
sluttäckningen på denna del som cellbotten på en ny del. Nackdelen är att ett nytt
miljötillstånd via miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kan riskera att ta mellan 2-7
år eller i snitt 5 år. Dessutom måste inkommande deponifraktioner antingen lagras eller
transporteras till fastlandet under dessa år.
När väl tillståndet är på plats kan deponering i befintlig del påbörjas – eller fortsätta – i
samma sekund som nödvändig villkorsändring har trätt ikraft. Det tillstånd som Slite
deponi har idag är från 2005 och baserat på den nu gällande miljöbalken. Om villkoret
skulle ändras eller omförhandlas finns risk för skärpta miljövillkor. I ljuset av det är det
inget alternativ som förvaltningen förordar. Alternativet är bedömt som ett alternativ att
arbeta med i framtiden men inte aktuellt nu, då risken är att det kan fördröja hela projektet och ta ännu
längre tid att genomföra.

Ekonomiska hänsynstaganden

Det alternativ som innebär att avfallsfraktioner måste fraktas från Gotland med tillhörande
mottagnings- och fraktkostnaderna riskerar att blir en kostnadsökning för regionen, alldeles oavsett,
då vi fortfarande har en deponi att ta hand om med provtagning, lakvattenhantering och
återställande. Det ansvaret kommer att fortsätta för kommunen under en överskådlig framtid,
även om vi har en pågående verksamhet på platsen eller inte.
För deponifraktioner som tas omhand på fastlandet finns inget annat alternativ än att de som
lämnar avfall till deponi även betala för den kostnad som uppstår enligt självkostnadsprincipen
via de mottagnings- och behandlingsavgifter som gäller där. En risk skulle kunna finnas att det
inte finns en mottagare av de gotländska avfallsfraktionerna och det riskerar då att blir dyrt för
regionen att bli av med avfallet då priserna styrs av gällande världsmarknadspriser på fraktioner.
Är det deponiavfall från hushåll gäller prislistan som finns enligt regionens avfallstaxa och risken
är att den behöver anpassas och eventuellt höjas för att möta kostnadsläget på fastlandet.
Skulle deponiavfallet behöva transporteras ligger en bedömd kostnadsökning idag för regionen på
mellan 2,6-3,0 miljoner kronor årligen för detta. En upphandling av transporter finns inte i dagsläget
och tids- och kostnadsmässigt är det därför bedömt som ett sämre alternativ.
En utbyggnad inom det tillstånd vi har idag ligger på en bedömd kostnad på 35 miljoner kronor; med
en förväntad livslängd på 48 år som förenklat skulle vara avbetald på 12 år mot en transport till fastlandet. En
utbyggnad är därmed ett klart mer fördelaktigt alternativ ekonomiskt både på kort och på lång
sikt. Det är även det alternativ som förvaltningen förde fram till TN i fjol inför beslutet då.
Då Regionen inte har gjort någon avsättning av medel till efterbehandlingsåtgärder fram till idag
med mer än 2,2 miljoner kronor under tidigare år, finns därför inte heller några ekonomiska
medel att tillföra en utbyggnad på annat sätt än att skattemedel behöver tillskjutas. Detta för att
lyckas genomföra de åtgärder som behövs på Slite deponi för att uppfylla utbyggnads- och
sluttäckningskrav, samt de åtgärder som gäller kontrollkraven enligt miljötillståndet.

4
Konsekvensanalys

Om diskussionen är att skjuta på investeringar för utbyggnad i två år faller alternativ ett och tre
bort, då de förutsätter viss utbyggnad klar inom 12 månader från påbörjad mellanlagring. Det
innebär att investeringen måste tas före de två åren har löpt ut.
Kan vi få loss vissa medel kan handlingsalternativ ett och tre nyttjas, vilket naturligtvis styrs av
hur stora dessa tilldelade medel blir. Klart är att tilldelas inget av de äskade medel som planerats
under åren 2018-2019, återstår bara alternativet som innebär att skeppa avfall till fastlandet eller
att ändra miljötillståndet.
Oavsett vägval behöver vi komma igång med arbetet i projektet, då det i samtliga alternativ krävs
en eller flera upphandlingar, och en väl genomarbetad sådan tar ungefär ett halvår att genomföra.
Det innebär att vi är i mitten av 2018 innan vi kan börja hantera avfallet enligt taget beslut, vilket
är i absoluta slutskedet av tidsaxeln, då deponin beräknas vara full till sista juni nästa år.
Då även transport av avfall från ön går emot det beslut som fattades den 15 mars 2016 gällande
de överväganden som gjordes då kopplade till ekonomi, miljö och regional utveckling är detta
alternativ inget som förvaltningen heller idag förordar. Alternativet går även emot det nyligen av
RF antagna Miljöprogrammet för Region Gotland.
Slutsatsen är att Teknikförvaltningen förordar att arbeta vidare med det första
handlingsalternativet som är bedömt att vara det bästa alternativet på lång sikt. Förvaltningen vill
att TN till RF hemställer att äska om en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 och om 5 miljoner
kronor för år 2019 för att nu kunna starta projektet med en utbyggnad av deponin, där en
projektledare och en organisation i det snaraste behöver tillsättas.
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Inledning
Bakgrund
Investeringsverksamheten i Region Gotland är en stor och komplex process. Den skapar
stora ekonomiska tillgångsvärden och är beroende av gränsöverskridande arbete mellan
nämnder/förvaltningar. Processen är omgärdad av olika regelverk. Idag finns brister i organisationen som gör att processen inte är optimal. Till del kan detta bero på avsaknad av
tydliga riktlinjer, till del kan det bero på bristande kommunikation i organisation eller otydlighet vad gäller roller och ansvar.
Regionen Gotlands revisorer (PwC ) genomförde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen och lämnade förslag på förbättringsområden. Utifrån dessa synpunkter har
teknikförvaltningen initierat en översyn beträffande förvaltningens egen investeringsprocess och som lett fram till beslut till en reviderad process inom teknikförvaltningen.

Syfte
Syftet är att säkra investeringsprocessen så att de ekonomiska och personella resurserna i
processen används på bästa sätt och att alla inblandade är väl förtrogna med hur processen
går till.

Uppdraget
Projektet ska göra en kartläggning av investeringsprocessen från äskande av budget till färdigställd investering. Brister och förbättringsområden ska identifieras och förslag ska ges till
hur dessa ska åtgärdas. Riktlinjer för processen ska skrivas utifrån resultatet av projektet.
Fokus för denna analys har legat på att titta på behandlingen av investeringar på regionstyrelsenivå. Ingen analys har gjorts beträffande hur beslutsprocessen hanteras i respektive
nämnd.

Mål
Skapa en väl fungerande investeringsprocess i Region Gotland.

Projektgrupp

Ärendenr RS RS 2017/823 Datum 2017-09-26

Kartläggning och genomlysningen av investeringsprocessen har genomförts av en projektgrupp bestående av Charlotte Fahlén, Henry Henziger, Niclas Ohlander och Yvonne
Skovshoved.

Projektplan
Arbetet styrs och leds av projektledare som sammankallar gruppen och förbereder möten.
Projektet delas in i tre delar. En nulägesanalys som inventerar och identifierar nuvarande
process. Syftet är att få en gemensam bild av var eventuella brister i processen finns och
vad de består av. Därefter en omvärldsanalys kring hur andra kommuner gör och hur man
hanterar sina investeringsprocesser. Sista delen är att presentera en investeringsprocess med
förslag på förändringar och förbättringar utifrån nuläges- och omvärldsanalys.
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Avgränsningar
Översyn av investeringsprocessen görs utifrån ett övergripande perspektiv, dvs utifrån ett
koncernperspektiv. Det är huvudprocessen som är fokus och att underprocesser eller delprocesser ute i förvaltningarna hanteras ej inom ramen för detta arbete.
Vidare avgränsas översyn från redovisningstekniska detaljer avseende investeringar. Det
ryms inom ramen för riktlinjer för redovisning av investeringar och gjorts 2016.

Definitioner
Investering
I Region Gotlands riktlinjer för redovisning av investeringar definieras investeringar enligt
följande:
En investering är en anskaffning (inköp eller uppförande) av en materiell eller immateriell anläggningstillgång. Med materiell anläggningstillgång avses en fysisk tillgång
som regionen har kontroll över och som ger ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Exempel på materiella anläggningstillgångar är fastigheter, tekniska
anläggningar, maskiner och inventarier. Med immateriella anläggningar avses identifierbara icke fysiska tillgångar. En immateriell tillgång är en resurs över vilken regionen
har kontroll vilket innebär förmåga att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar
kommer regionen till del. Exempel på immateriella anläggningstillgångar är licenser i
IT-system.
För att ett inköp ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är
uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.
Vid inköp av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering skall
inköpet istället redovisas som en driftkostnad.

Ärendenr RS RS 2017/823 Datum 2017-09-26

Kategorier av investeringar
Investeringar kategoriseras enligt följande:
− Byggnader & fastigheter
− Infrastruktur
− VA
− Maskiner & inventarier
− IT
− Exploatering
− Hamnar
Investeringspotter exkluderas i detta arbete.
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Process(er)
Processen beskrivs ofta som en kedja av sammanlänkade aktiviteter och utgör beskrivningar för hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utföras, om de kan
utföras i sekvens, parallellt eller villkorligt.
Processen inom organisationen har en struktur med en definierad början och ett slut. Man
kan därmed följa processen och tydligt förstå dess betydelse och position i den övergripande verksamheten.
Man talar ofta i termer om ”en process” och vi tänker oss oftast det som en enda process.
Men man kan också välja att beskriva det som en huvudprocess innehållande flera delprocesser. För att en huvudprocess ska fungera optimalt finns ett beroende av att delprocesserna fungerar tillfredställande. Dessa processer kan föregå eller drivas parallellt med huvudprocessen.
I detta arbete är fokus på huvudprocessen men i analysen tas även hänsyn till olika delprocesser och deras påverkan på den övergripande processen.

Hur ser processen ut?
Vi har valt att strukturera upp analysen genom att dela in processen i tre steg och som följer principen ” från ax till limpa”, dvs från identifiering av ett investeringsbehov till att investering är på plats. Vi talar om behov, beslut och genomförande som tre olika delar. Inom
varje del har vi sedan identifierat olika delar som är viktiga förutsättningar för respektive
steg..
I nedanstående figur åskådliggörs investeringsprocessen så som vi ser på den i kronologisk
ordning och relevanta rubriker inom varje område.
Behov
Riktlinjer
Anvisningar
Underlag
Ekonomi
Prioriteringar
Samordning

Beslut
Underlag
Samordning
Ekonomi
Prioriteringar
– Kopplat till
styrdokument

Genomförande
Underlag
Samordning
Ekonomi
Prioriteringar
Genomförande
Överlämnande
Metod

Ärendenr RS RS 2017/823 Datum 2017-09-26

Behov av investeringar uppstår till största delen ute i verksamheterna och för Region Got-

lands del i förvaltningarna. Analysen har till stor del betraktat hur man hanterar investeringsprocessen i förvaltningarna och hur man ser på den övergripande processen från deras
perspektiv.

Beslut om investeringar fattas på olika nivåer inom Region Gotland. I detta fall åsyftas in-

vesteringsbeslut som slutligen fattas av regionfullmäktige inom ramen för strategisk plan
och budget i juni varje år.
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Genomförande Betraktar regionens förmåga att verkställa fattade beslut och genomföra

investeringsprojekt.

Nulägesanalys
Kort beskrivning av processen
Syftet med att göra nulägesanalys kring investeringsprocessen har varit att få en klar bild
över hur processen ser ut idag och att identifiera brister och förbättringsområden. Analysen
ligger sedan till grund till för vad som ska åtgärdas och rättas till.
Inledningsvis kan man konstatera att investeringsprocessen är oerhört komplicerad som inbegriper många utmaningar och med väldigt många inblandade verksamheter, tjänstemän
och beslutsfattare. Detta innebär att det inte finns en möjlighet att granska processen på
djupet och i detalj utan man får fokusera arbetet på ett övergripande plan i analysarbetet.
En första och viktig förutsättning för att processen ska fungera tillfredställande är att det
finns regler och riktlinjer för investeringar. Övergripande styrdokument vad avser investeringar finns i Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun. Riktlinjerna är på övergripande nivå och inte reglerat i detalj. Inom ramen för styrdokumentet redogörs för hur planerings- och uppföljningsprocessen ser ut och där investeringar är en del av den budget
som fattas beslut om.
Inför arbetet med strategisk plan och budget skickas anvisningar ut till nämnder och förvaltningar angående investeringar. Till anvisningarna skickas även en blankett med och där
äskande av investeringar dokumenteras. Även om anvisningarna och investeringsblankett är
relativt tillfredställande så kan även dessa ses över och kvalitetssäkras. Även dialogen mellan förvaltningarna och den centrala ekonomiavdelningen kan utvecklas innan budgetberedningen på våren diskuterar och beslutar om vilka investeringar som ska prioriteras.
Huvuddelen av regionens investeringsbehov uppstår eller initieras från förvaltningar och
dess verksamhet. Undantaget är tex investeringar som en följd av exploatering av olika karaktär eller investeringar som en följd av politiska initiativ.
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Uppfattningen är att investeringsbehov som lyfts upp från förvaltningarna och som äskas
om är väl motiverade och nödvändiga. Beträffande den interna processen ute i förvaltningarna är det inte lika övertygande om att den fungerar optimalt inom alla förvaltningar. Här
är uppfattningen att det varierar beträffande kvalitén mellan förvaltningar då det gäller samordningen, ekonomiska beräkningar och kalkyler, prioriteringar etc.
Tittar man på investeringar för regionen som inte är strikt förvaltningsspecifika utan som
av olika anledningar är förvaltningsövergripande och där ägarskapet och ansvaret ligger hos
någon annan förvaltning men som påverkar en eller flera så finns det stor förbättringspotential vad gäller samordningen i ett tidigt skede. Det gäller främst lokal- och fastighetsförsörjningsområdet och inom IT-området. Här behöver tydliggöras kring vem som bär ansvaret och har mandatför en sådan samordning.
Beslut och godkännande av investeringsbehov fattas först i respektive nämnd innan det går
vidare till regionstyrelsen för behandling och slutligen fastställer regionfullmäktige investeringarna för de två närmaste åren och en plan för ytterligare tre år.
Efter hantering i nämnderna sammanställs investeringsunderlag centralt inför beredning i
regionstyrelsen. Möten mellan regionstyrelseförvaltningen och respektive förvaltning sker
också för att gå igenom underlag.
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Då inte sällan den totala nivån av äskanden överstiger regionens fastställda målbild för investeringar så ligger utmaningen att prioritera bland inkomna äskanden från nämnderna.
En stor del av regionens större investeringar avseende ekonomiska värden faller inom ramen för teknikförvaltningens verksamhet. Antingen inom ramen för deras eget ansvarsområde eller såsom utförare på uppdrag åt annan förvaltning. Någon analys av teknikförvaltningens process har inte gjorts utan det har hanterats inom förvaltningen.

Reflektioner
Det är lätt att konstatera att det finns en förbättringspotential i regionens investeringsprocess. Dock inte lika lätt att med bestämdhet peka ut en eller några enstaka faktorer som enskilt påverkar processen negativt. Det är en oerhört komplex process som innefattar många
steg och faser från behov till genomförande. Vidare är väldigt många inblandade i processen, från tjänstemän till beslutsfattare i olika nivåer och sammanhang.
Sammanfattar problemen och utmaningarna med dagens process blir det enligt följande:
Till att börja med är det viktigt att det finns fastställda styrdokument, regelverk, policy eller
vad nu väljer att kalla det för investeringar. Vi har idag ett styrdokument, Regler för styrning
och uppföljning, men det står ganska kortfattat kring investeringar och mer ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Det skulle behöva kompletteras med exempelvis ett policydokument som
beskriver investeringsprocessen, vilka kriterier som gäller, roller och ansvar (såväl för förvaltningen gentemot sin facknämnd och från facknämnd till regionfullmäktige via regionstyrelsen), krav på beslutsunderlag, osv.
Beslutsunderlag vad gäller investeringar av större ekonomisk karaktär behöver vi ställa
större krav på tidigt i processen. Det ska vara en faktainsamling/förstudie som förutom
ekonomisk beräkning även innehåller motiv, konsekvensanalys, riskanalys, driftskonsekvenser etc. Detta är något som redan ute i facknämnden ska säkerställas och att något beslut
inte fattas utan en fullvärdig faktainsamling/förstudie och att inget går vidare i processen
utan det. Som det är idag så ser vi stora ekonomiska anslag i vår investeringsbudget som
saknar relevanta underlag. Problemet med avsaknad av väl genomarbetade beslutsunderlag
får onödiga konsekvenser i hela den fortsatta beslutskedjan, tex vad gäller prioriteringar av
investeringar m.m.
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En allt för detaljerad investeringsplan på projektnivå tenderar att skapa vissa begränsningar
för verksamheterna och nämnderna samt onödig administration och byråkrati. I och med
att det slutliga beslutet ligger hos regionfullmäktige innebär det att om några omfördelningar eller omprioriteringar behöver göras inom fastställd budgetram så ska dessa förändringar upp i regionfullmäktige för beslut om man ska följa beslutsordningen. Det behöver
övervägas och fundera över hur vi kan utveckla processen och minimera utmaningarna av
byråkrati och administration men ändå bibehålla den demokratiska aspekten.
Ovanstående kan ha påverkan på den totala investeringspott som ökat på senare tid. En effekt av en allt för detaljerad investeringsplan och en allt för krånglig beslutsprocess skulle
kunna innebära att redan beslutade investeringar ”överlever” inom ramen för den totala
potten men som inte genomförs enligt plan av olika anledningar. Dessa för sedan vidare via
kompletteringsbudget och den totala investeringspotten växer, ett problem som uppmärksammats av politiken. Detaljeringsnivån och det som beskrivits är inte enda orsaken till att
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den totala investeringspotten tenderar att öka utan det finns flera orsaker såsom personell
resursbrist i genomförande fasen, förseningar i upphandlingar, överprövningar mm.
Oavsett kvalitet på beräkningsunderlag som oftast ligger till grund för beslut i ett tidigt
skede finns det en rad faktorer som påverkar vissa större investeringars ekonomiska omfång från behov och idéstadiet till beslut om igångsättningstillstånd tagits. Den första uppskattningen är ofta inte så detaljberäknad utan kan ses mer som en grov uppskattning. Efter
projekteringsfas, upphandling, långa ledtider till följd av överprövningar, etc så kan uppskattad beräkning för investering förändrats till något annat. Det behövs en kontinuerlig
uppföljning och revidering av investeringsbudget för att man vid igångsättande har rätt förutsättningar och en uppdaterad budget när projektet väl startar.
En viktig del i processen sker under budgetberedningen på våren där den slutliga investeringsplanen ska beslutas. Kring denna del i processen finns det en del att utveckla. Hur prioritering av investeringar sker? Vad avgör vilka prioriteringar som är viktigare i förhållande
till andra? Det behövs kanske göras ett förberedande arbete som på ett tydligare kopplar
samman prioriteringar till regionens styrdokument, strategiska viljeinriktningar etc. Vidare
behöver vi utveckla, klargöra vilka ekonomiska driftskonsekvenser som investeringar får
för regionen som helhet. I dagsläget hänger inte dessa delar ihop då vi behandlar driftsbudget för sig och investeringar för sig.
En annan fråga som är viktig i investeringsprocess är hanteringen av kompletteringsbudget.
Den har dock bäring på investeringar och det ekonomiska då den påverkar regionens totala
investeringspott över tiden. Frågan om nödvändighet av politisk beredning varje år har nyligen lyfts. Övervägande del av vad som ryms inom kompletteringsbudget har teknikförvaltningen ansvar för. Budgeten innehåller både projekt som är pågående projekt som löper
över årsskiftet men även beslutade investeringsprojekt som av olika anledningar inte påbörjats. I det senare fallet ställer det krav på förvaltningens inre process och projekt inte bara
förs vidare slentrianmässigt utan att man reviderar och plockar bort sådana projekt som av
någon anledning inte är aktuellt.
Regionen avsätter idag inte några ekonomiska medel för faktainsamlingar eller förstudier.
Inte sällan finansieras dessa från investeringsmedel eller på något annat sätt. Det är inte alltid att en faktainsamling eller förstudie leder vidare till tex ett investeringsprojekt. Upparbetade kostnader ska då belasta driften och kan inte påföras en investering. Nuvarande upplägg inklusive inarbetade rutiner skapar onödig administration och en del arbete skulle
kunna undvikas genom att medel för dessa syften avsätts inom ramen för driftsbudget istället för inom ramen för investeringsbudget.
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Förslag till åtgärder
Utifrån analysen och reflektioner bör följande förslag leda till förbättringar och generera en
effektivare investeringsprocess.

Riktlinjer investeringar
Ett samlat dokument som beskriver hur investeringsprocessen olika delar, roller och ansvar, och hur det sammanfaller med Region Gotlands övergripande styrning och strategiska
planprocess.
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Bättre beslutsunderlag
Vi behöver ställa högre krav på beslutsunderlag, framförallt på investeringar av betydande
ekonomisk storlek. Underlag ska vara faktainsamlingar/förstudier av god kvalitet och där
Region Gotlands projektmodell är ett verktyg för att säkerställa detta och en bra metod att
utgå från i arbetet.

Ansvar för samordning för lokal/fastighetsinvesteringar och IT
En mycket viktig faktor för investeringsprocessen är att samordningen för koncernövergripande investeringar fungerar, framförallt avseende det lokal- och fastighetsrelaterade området. Det krävs att denna process fungerar optimalt. En process som kan ses som en föroch delprocess till själva investeringsprocessen och som är en stor bidragande orsak till utfallet av den senare. I nuläget fungerar den inte optimalt och det får många negativa konsekvenser för investeringsprocessen. Roll- och ansvarsfrågan måste klargöras kring vem som
ska driva och ansvara för samordningen för lokal- och fastighetsfrågorna och därmed också
för de investeringarna.
Samordningen för IT-relaterade investeringar är också ett viktigt område och att det fungerar utifrån ett helhetsperspektiv och att roller och ansvar är tydliga inom Region Gotland.

Detaljeringsgrad, investeringar på projektnivå
Med en allt för stor detaljeringsgrad avseende investeringar medför det oönskade negativa
effekter för processen. Då vissa investeringsbeslut tas på projektnivå inom vissa områden,
framförallt VA, så minskar handlingsutrymmet och flexibiliteten då omprioriteringar av investeringsmedel ibland är nödvändiga. Eftersom beslut tagits på fullmäktigenivå så krävs
också att fullmäktige beslutar om förändringar eller omprioriteringar av ursprungligt beslut.
Ledtiderna för detta blir onödigt långa och belastar regionen, såväl tjänstemän som politiken, negativt.
Här bör man undersöka möjligheterna till en annan hantering som ökar flexibiliteten och
därmed en effektivare process för regionen som helhet.

Strama upp och förtydliga hanteringen kring kompletteringsbudget
Det behövs tydligare regler och riktlinjer kring kompletteringsbudget och kommuniceras på
ett tydligt sätt. I detta ingår även att utreda kriterier för beslutsgången i och omkring kompletteringsbudget.
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Tydligare koppling mellan regionens mål vid prioritering av investeringar
I samband med prioriteringar och beslut beträffande investeringar inom ramen för strategisk plan- och budget bör regionen i större utsträckning koppla beslut till långsiktiga strategiska beslut och målsättningar än vad som gör i nuläget.

Ekonomi
En kvalitetssäkring och beskrivning av hur hanteringen av ekonomiska budgetmedel bör
hanteras inom regionen behöver också ske, särskilt över förvaltningsgränser då investeringsmedel äskats av en förvaltning och genomförandet utförs av en annan förvaltning.
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Investerings-processen

Rutiner avseende medel (driftsmedel initialt) för tidiga skeden bör finnas. Exempelvis medel för faktainsamlingar och förstudier.

Övrigt
Beträffande revisorernas (PwC) påpekande i deras rapport hanteras det inom ramen för
teknikförvaltningen och där man tagit hänsyn till anmärkningarna och vidtagit åtgärder.

Aktivitetslista och tidplan

Ärendenr RS RS 2017/823 Datum 2017-09-26

Aktivitet

Status

Sluttid

Ansvarig
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/858
27 september 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på
finansiering och resurssättning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

godkänna information och lägesrapport gällande aktuella
samhällsbyggnadsprojekt för Östercentrum, Visby inre hamn och Norra
Visborg.

•

Godkänna information kring metod för finansiering och resurssättning av
nämnda projekt

Bakgrund

Regionstyrelseförvaltningen jobbar för närvarande tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen med tre stora
samhällsbyggnadsprojekt – Norra Visborg, Östercentrum samt Visby inre hamnen.
Dessa tre projekt befinner sig delvis i olika skeden, men gemensamt för de tre är
emellertid att ett genomförande av projekten kommer att ställa krav på att resurser
när det gäller såväl personal som budgetmedel ställs till förfogande.
Beskrivning av aktuella stora samhällsbyggnadsprojekt

1. Östercentrum
Östercentrum omfattar ett område om ca 100 000 kvm. En stadsvisionsstudie har
genomförts under våren 2017. Denna visar på möjligheter att utveckla
centrumkärnan med kommersiella lokaler, publika platser och bostäder. De
tillkommande byggrätter som kan förutses vid en framtida exploatering uppgår vid en
försiktig exploatering till minst 300 lägenheter och minst 5 000 kvm BTA lokaler.
Region Gotland äger stora delar av den mark som kan bli aktuell för bostäder och
publika platser, medan privata aktörer i huvudsak äger marken för nyetablering och
förtätning av kommersiella verksamheter och bostäder.
Parkeringsfrågan är helt avgörande för möjligheterna för att utveckla Östercentrum
med nya byggrätter och som ett nästa steg planeras för en förstudie för att utreda
frågor kring parkeringslösningar inklusive parkeringshus. Genomförandet av
parkeringsutredningen föreslås ske med stöd av konsult och utredningen får sedan
utgöra underlag för beslut om fortsättningen. Parkeringsutredningen ska utgå ifrån
att behovet av parkeringsplatser vid en exploatering är i nivå med vad
stadsvisionsstudien kommit fram till, i nuläget ca 900 st men vid ett genomförande av
omvandlingen omkring 1 400 st. Utredningen ska visa på möjliga tekniska lösningar,
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finansieringslösningar samt avtalsmässiga och äganderättsliga alternativ. Utredningen
ska också utreda möjliga driftformer och då med hänsyn till regionens
parkeringsbestämmelser.
Om parkeringsutredningen visar att parkeringsfrågan kan lösas på ett hållbart sätt ska
regionstyrelseförvaltningen ta initiativ till att bemanna och resurssätta ett projekt med
uppdrag att planera och genomföra ett samhällsbyggnadsprojekt, med målet att
utveckla Östercentrum med byggrätter för kommersiella lokaler, bostäder samt
publika platser. En utveckling och omvandling av Östercentrum, ”Gotlands
centralpunkt” kommer att engagera många människor, något som i grunden är
positivt. Det är därför helt nödvändigt med en bred dialog i projektet, något som
kommer att påverka tidplan såväl som budgetbehov.
Ett samhällsbyggnadsprojekt som genomförs som ett förtätningsprojekt i en gammal
centrumbebyggelse har speciella förutsättningar och kan inte jämföras med
exploatering av jungfrulig mark. För Östercentrum kan särskilt förutses en enskild
åtgärd som kan komma att kräva ekonomiska resurser utöver det normala –
parkeringshus. Om det blir aktuellt att inhysa flera hundra p-platser i parkeringshus
ovan eller under jord, kommer det att innebära krav på att lösa finansieringen av en
mycket stor investering. Detta är ett skäl till att en parkeringsutredning ska göras som
steg ett i detta och att denna utredning därefter får ge näring till en eventuell
fortsättning.

2. Visby inre hamnen
En förstudie (Start-PM) och en stadsvisionsstudie för Visby hamn har genomförts
under 2016-2017. Utredningarna visar på möjligheter att utveckla de inre delarna av
hamnen med kommersiella lokaler för handel och restaurang, publika platser och
möjligen hotellboende. De tillkommande byggrätter som kan förutses vid en framtida
exploatering uppgår vid en försiktig exploatering till omkring 10 000 kvm BTA
lokaler och därutöver ytor för publika platser. Därutöver finns förslag kring
utveckling av området kring nuvarande ”Kallis” med byggande av ett nytt område för
bad, rekreation och upplevelser. Region Gotland huvuddelen av den mark som kan
bli aktuell för utveckling.
Omvandling av Visby hamn kommer tveklöst att bli ett stadsbyggnadsprojekt där
många kommer att vara engagerade och ha synpunkter på om, varför, hur och när
utvecklingen ska ske. För att nå ett brett engagemang och delaktighet är det därför
nödvändigt, men också önskvärt med en bred dialog i projektet, hela vägen från
första beslut till sista tegelsten. Detta kommer att påverka tidplan såväl som
budgetbehov. Vissa delar av området kan kanske gå före och utvecklas tidigare, men
detta är något som den inledande processen får utvisa.
Genomförandet av ett stadsutvecklingsprojekt i en miljö mitt i en expansiv hamn
med linjetrafik, fritidsbåtar, lastfartyg, studenter, boende, besökare och andra – ställer
höga krav på processen och också på den tid som projektet måste få ta i anspråk. Det
kan bli aktuellt med anordnande av arkitekttävlingar för att få fram den optimala
utvecklingen för olika delar av området. Detta är kostnads- och personalintensivt och
måste så få vara.
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3. Norra Visborg
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, att ge Gotlandshem en generell markanvisning
inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. Fastighetsbolaget
Stenvalvet som bl a äger fastigheten Visborg 1:16 inom utredningsområdet har
ansökt om planläggning för att skapa
möjligheter att utveckla sin fastighet för olika verksamheter.
Nuvarande byggtakt på Gotland är den högsta på många år och i nuläget är
huvuddelen av den detaljplanelagda marken som region Gotland äger anvisad för
bostadsbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att det
behövs planlagd mark för i genomsnitt 300 bostäder per år inom de kommande 3-5
åren. Enligt ägardirektivet för Gotlandshem AB ska företaget producera ca 400
hyresrätter fram t o m år 2020.
Regionstyrelseförvaltningen har 2016-11-01 gett samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie i syfte att påbörja en
planläggning av mark för utbyggnad av bostäder inom Visborg. Målsättningen är att
identifiera mark för minst två års bostadsproduktion i Visby, med byggstart årsskiftet
2018/2019.
Arbetet med att ta fram och bearbeta förstudien pågår för närvarande.
Regionstyrelseförvaltningen har för avsikt att presentera en färdig förstudie för
godkännande i regionstyrelsen under 2017.

Organisering av projekt
Regionstyrelseförvaltningen kommer i dessa projekt att vara ett stöd för utsedd
projektägare med att ta fram ett projektdirektiv, projektplan och projektorganisation.
Projektdirektivet ska bland annat hantera frågor såsom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektorganisation
Budget och finansiering
Dialog och förankring
Områdesavgränsning
Etappindelning och tidplan
Markanvisningsprinciper

I enlighet med den exploateringsprocess som är under utveckling kommer
regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för respektive
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande. Förvaltningen
bedömer att ett samhällsbyggnadsprojekt av omfattning som de tre projekten ovan
innebär, kommer att involvera personella resurser enligt nedan:
•

Projektledare

•

Projektcontroller

•

Planarkitekter
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•

Landskapsarkitekter

•

Trafikplanerare

•

VA-utvecklare/VA-projektör

•

Byggprojektledare

•

Markingenjörer

•

Kommunikatörer

Finansiering och resurssättning av planerade samhällsbyggnadsprojekt
De investeringsbehov som under samhällsbyggnadsprojektens inledningsskede kan
komma att identifieras ska hanteras via den ordinarie exploateringsbudget som utgör
en del av region Gotlands investeringsbudget. För samtliga ovan beskrivna
samhällsbyggnadsprojekt har översiktliga exploateringskalkyler arbetats fram som har
legat till grund för anslagna belopp i exploateringsbudgeten. Totalt uppgår
exploteringsbudgeten för de tre projekten till knappt 70 mnkr för året 2018.
I inledningsskedet kommer kostnaderna att utgöras av nödvändiga utredningar,
undersökningar, studier, konsulter samt även personalresurser som avsätts och
rekryteras för att jobba inom respektive samhällsbyggnadsprojekt. För genomförande
av de tre projekten finns ett starkt behov av att rekrytera personalresurser för att
klara behoven framöver. För optimering bör samordning av resurser göras mellan de
tre stora projekten Visborg, Visby inre hamnen och Östercentrum, men samordning
bör även ske med andra mindre samtidiga projekt som bedrivs inom ramen för
samhällsbyggnad.
Vissa av de personella resurserna kan sannolikt delas av projekten. Resursbehovet för
den närmaste budgetperioden kan finansieras inom ramen för befintlig
exploateringsbudget och tilldelningen av resurser för framdrift av projekt (inklusive
personal) kommer att hanteras inom ramen för kommande projektdirektiv. I takt
med att arbetet fortskrider och mer detaljerade underlag och kalkyler tas fram,
kommer regionstyrelseförvaltningen inför kommande budgetarbete att komplettera
exploateringsbudgeten i aktuella punkter för beslut i behörig instans.
Regionstyrelseförvaltningen vill också understryka vikten av att tekniska nämndens
budgetram för drift av gator, parker, dagvatten m.m., utökas i takt med ett utökat
ansvar för verksamhetsområden som ett resultat av genomförda
samhällsbyggnadsprojekt.
Tidsplanering
De tre projektet som redogörs för ovan är av helt olika karaktär och har också helt
har olika förutsättningar för genomförande. Detta kommer att hanteras i samband
med att projektdirektiv och projektplaner för de olika projekten arbetas fram.
Tidplanerna kommer sannolikt att behöva revideras under genomförandet. För inget
av projekten ovan bedöms att ett genomföra kan komma att genomföras på mindre
än 5 år. Regionstyrelseförvaltningen har därför för avsikt att återkomma med med
begäran om ytterligare medel i exploateringsbudgeten.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen avser med denna genomgång och information kring
pågående och förestående stora samhällsbyggnadsprojekt, att ge en bild av
situationen när det gäller framför allt tidplanering samt resurser i form av budget och
personal.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/742
25 september 2017

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Återapportering av uppdrag angående kompetensförsörjning
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa
insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF
2017-06-19 § 87). Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en strategisk
plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställs i regionfullmäktige 2017-0925.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland
lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera,
utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid
påverkar regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr
kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna
rörligheten.
Under hösten kopplas förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner till
den strategiska planen.
Bifogat finns förvaltningarnas redovisade insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 196

Kompetensförsörjningsplan för
teknikförvaltningen 2018-2023

TN 2017/1970

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023

Sammanfattning

Kompetensförsörjningsplan för 2018 – 2023 har upprättats. Planen innehåller bland
annat svar på de frågor som regionstyrelsen ställt till nämnderna vid
budgetberedningen angående insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att
rekrytera till bristyrken.
Bedömning

Kompetensutvecklingsplanen är en utgångspunkt för att säkra kompetens inom
förvaltningen för kommande år. Utveckling och anpassning sker löpande.

Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2018 – 2023 med revisionsdatum juni 2017.
Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
RS 2017/7 § 132.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1970
28 juni 2017

Lena Köhn

Tekniska nämnden

Kompetensförsörjningsplan för teknikförvaltningen 2018-2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023

Sammanfattning

Kompetensförsörjningsplan för 2018 – 2023 har upprättats. Planen innehåller bl a
svara på de frågor som regionstyrelsen ställt till nämnderna vid budgetberedningen
ang insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
Bedömning

Kompetensutvecklingsplanen är en utgångspunkt för att säkra kompetens inom
förvaltningen för kommande år. Utveckling och anpassning sker löpande.

Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2018 – 2023 med revisionsdatum juni 2017.
Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
RS 2017/7 § 132.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Kompetensförsörjningsplan
för Teknikförvaltningen
2018-2023

Teknikförvaltningen

Februari 2017
Rev juni 2017

Avgångar och personalrörlighet
Teknikförvaltningen har ca 300 medarbetare. Nedanstående tabell visar att ca 55, ca 18 %, av dessa
kommer att uppnå pensionsåldern 65 år under perioden 2018-2023. Tidigare erfarenhet pekar på att
personalrörligheten under föregående år varit låg och att de flesta medarbetare slutat sin anställning
pga åldersskäl. Lagstiftningen tillåter en flexibel pensioneringsålder mellan 61 och 67 år.
Under de senaste åren har vi sett att antalet medarbetare som slutar sin anställning av andra orsaker
än uppnådd pensionsålder har ökat. Anledningen, i alla fall delvis, kan förklaras av den rådande
högkonjunkturen. Det ökande byggandet och nya teknikkonsultföretags etablering på Gotland har
gjort att efterfrågan på den kompetens som förvaltningens medarbetare har är attraktiv för andra
arbetsgivare. Förvaltningens möjlighet att kunna återbesätta vakanser är naturligtvis också beroende
av konjunkturläget. Möjligheten att nyrekrytera under rådande högkonjunktur har varit begränsad
eftersom löneläget hitintills varit för lågt för intressanta kandidater. Verksamheten har ofta behov
av medarbetare som har erfarenhet från området i kombination med relevant utbildning.
Anledningen är att många av förvaltningens befattningar är unika med specifikt innehåll.
Pensionsavgångar 2018-2023
Pension vid 65 år
2018

2019

2020

2021 2022

2023 Tot/funk

Högskoleutb. adm. funktioner

-

-

1

2

2

-

5

Övriga adm. funktioner

-

-

-

-

1

-

1

Högskoleutbildade ingenjörer

1

1

2

1

-

1

6

Övriga tekniker mm

5

6

3

6

6

6

32

Chefer

-

1

-

1

1

-

3

Arbetsledare

-

2

2

1

1

1

7

Totalt/år

6

10

8

11

11

8

/54

Om nuvarande uppdrag består och med oförändrad bemanning finns alltså ett relativt omfattande
rekryteringsbehov. Men, med tanke på regionens besparingsbehov, kommer uppdragen troligen
förväntas utföras med färre medarbetare. Slutsatsen är att med rekryteringsbehov och
besparingskrav förutspås inte några uppsägningar pga arbetsbrist. Den sammanlagda bilden av
pensionsavgångar och personalrörlighet visar snarare att förvaltningen kommer att behöva ersätta ett
stort antal medarbetare inom de redan i dag svårrekryterade grupperna högskoleutbildade ingenjörer
och övriga tekniker.
Förvaltningens verksamheter förutsätter ett antal säsong- och sommararbetare varje år och till dessa
grupper har förvaltningen hitintills haft en bra rekryteringsbas. Senaste två åren börjar dock
rekryteringssvårigheter uppkomma också där. Svårigheterna gäller då att kunna anställa medarbetare
med utbildning/erfarenhet från branschen.

Teknikförvaltningen

Februari 2017
Rev juni 2017

Uppdragsförändringar
Inom förvaltningens nuvarande verksamhet ser vi idag inga stora förestående förändringar i
uppdragen. Ett beslut från Regionfullmäktige om nedläggning av Kultur- och fritidsförvaltningen
medför att situationen kommer att förändras om beslutet blir i linje med utredarens förslag. I det
fall övertagandet av verksamhet medför tillkommande besparingskrav behövs en särskild
genomlysning av situationen för förvaltningen.
I övrigt kan medarbetarnas kompetensprofiler antas se ungefär likadana ut som idag, med
undantag av att vi kan se ett ändrat kompetensbehov i takt med att den tekniska utvecklingen går
framåt.
Kompetensförsörjning
För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs ett antal satsningar och aktiviteter.
Teknikförvaltningen har sedan många år deltagit i och aktivt engagerat medarbetare för olika
aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen. Exempel på detta är att anställa ungdomar från
Tekniksprånget och att delta i planering och med praktikplatser mm för de YH-utbildningar och
gymnasieutbildningar som planerats/genomförts. Andra genomförda aktiviteter som fokuserats från
tid till annan är att utse yrkesambassadörer, jobbväxling/arbetsrotation, ”trainee”-program,
nätverk/mentorprogram, interna karriärvägar inkl kompetensutveckling, deltagande på mässor och
aktiv marknadsföring till studerande. Insatserna är fortfarande angelägna och vissa kommer att
genomföras framöver beroende på vilka kompetensområden som behöver ersättas och med hänsyn
till kostnaderna i relation till regionens ekonomiska situation.
Pågående och planerade aktiviteter under kommande år:
• Snabba upp rekryteringsprocessen
• Anställa 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
• Ta emot ett flertal praktikanter från YH-utbildningen med riktning mot drift- och
underhållsteknik
• Erbjuda möjlighet/teman till universitetsstudenternas uppsatsskrivning och examensarbeten
• Höjd lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna
• Stötta möjligheter till intern rörlighet genom t ex arbetsbyten
• Marknadsföra förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet genom
regionens instagramkonto
• Delta i regiongemensamma marknadsföringsinsatser vid t ex mässor
• Yrkesanknuten kompetensutveckling uppmuntras
• Se över möjligheten att omformulera kraven i kompetensprofilerna till utvalda bristyrken

Kompetensutveckling per avdelning, enhet och individ
Varje chef, tillsammans med berörd medarbetare, upprättar årligen en individuell
kompetensutvecklingsplan som följs upp vid medarbetarsamtalet. Planen ska utgå från
verksamhetens samlade långsiktiga kompetensbehov. Chefernas ansvar är att ta fram planering för
hela sin verksamhet och matcha behoven till medarbetarnas förutsättningar och förmågor.
Teknikförvaltningen har i början av 2017 följt upp i vilken utsträckning chefer har slutfört arbetet
med att ta fram kompetensutvecklingsplaner. Uppföljningen visar att planer finns för alla
medarbetare utom inom de enheter där chefstjänsten varit vakant under hösten 2016. De nu
nytillträdda cheferna arbetar under de första månaderna 2017 med att samtala med sina
medarbetare och upprätta/uppdatera planer.

Teknikförvaltningen

Påverkande omvärldsfaktorer
Ev nyheter nationellt om pensionsålder och ersättningsnivåer
Ändrade uppdrag alternativt minskade eller ökade uppdrag
Tillgång på utbildad arbetskraft och teknisk utveckling.
Det ekonomiska läget.
Utbildningsplatser inom förvaltningens ”behovsområden”.
Ev rekryteringsbas bland nyanlända.

Februari 2017
Rev juni 2017

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 112

Insatser för att behålla och utveckla kompetens
samt att rekrytera till bristyrken

SON 2017/295
SON/AU § 61

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av insatser för att
behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningens pågående arbete med kompetensförsörjning tar sin grund i
förvaltningens komptensförsörjningsplan, daterad 2013-11-07, som antogs på
socialnämnden 2013/ § 244 och gäller för perioden 2014-2018. I planen har
förvaltningen identifierat kommande svårigheter att rekrytera socionomer inom
individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen, sjuksköterskor inom
äldreomsorgen och hemsjukvården samt undersköterskor inom äldreomsorgen,
hemsjukvården och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Svårrekryterade yrken, bristyrken, innebär att förvaltningen inte kan tillsätta vakanta
tjänster med rätt kompetens utan antingen tvingas sakna personal på vissa tjänster
eller justera kompetenskravet i kravprofilen och acceptera personal som inte har rätt
formell kompetens eller erfarenhet för tjänsten. Förvaltningen tvingas också till att,
där det är möjligt och nödvändigt, ingå avtal om hyrpersonal för att kunna fullgöra
sitt uppdrag, vilket avspeglas på ekonomin.
Bedömning

Socialförvaltningen har i de allra flesta fall uppnått målen i kompetensförsörjningsplanen för 2014-2018 och arbetar för närvarande med att ta fram en plan för
perioden 2018-2020. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar i att rekrytera till
bristyrkena socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbete pågår med att
dels skapa förutsättningar för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens till
vakanta tjänster med särskild tyngdpunkt på bristyrken, och dels att behålla och
utveckla befintlig personal inom förvaltningens yrken.
Socialförvaltningens arbete med försörjning av kompetens beskrivs i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan. Där redovisas uppnådda resultat samt framtida
utmaningar och satsningar. I planen lyfts även förvaltningens bristyrken, yrken där
det råder brist på arbetskraft, fram.
Momenten i kompetensförsörjningsplanens har överlag genomförts (Uppföljning av
aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, 2017-08-29).
Nästa steg är att genom en ny plan skapa förutsättningar för
kompetensförsörjningsarbetet för kommande period.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Arbetet med den kommande kompetensförsörjningsplanen involverar samtliga
chefer och påbörjas den 29/9 som en gemensam workshop där alla chefer deltar.
Målet är att socialnämnden har fattat beslut om den nya kompetensförsörjningsplanen innan årsskiftet 2017/2018.
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, SON 2013/§ 244.
Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 20142018, 2017-08-29.
Plan för handling för utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON
2016/319.
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Roger Nilsson, HR-chef
RS - registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/295
31 augusti 2017

Roger Nilsson

Socialnämnden

Insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att
rekrytera till bristyrken
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av insatser för
att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
•

Sammanfattning

Socialförvaltningens pågående arbete med kompetensförsörjning tar sin grund i
förvaltningens komptensförsörjningsplan, daterad 2013-11-07, som antogs på
socialnämnden 2013/244 och gäller för perioden 2014-2018. I planen har
förvaltningen identifierat kommande svårigheter att rekrytera socionomer inom
individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen, sjuksköterskor inom
äldreomsorgen och hemsjukvården samt undersköterskor inom äldreomsorgen,
hemsjukvården och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Svårrekryterade yrken, bristyrken, innebär att förvaltningen inte kan tillsätta vakanta
tjänster med rätt kompetens utan antingen tvingas sakna personal på vissa tjänster
eller justera kompetenskravet i kravprofilen och acceptera personal som inte har rätt
formell kompetens eller erfarenhet för tjänsten. Förvaltningen tvingas också till att,
där det är möjligt och nödvändigt, ingå avtal om hyrpersonal för att kunna fullgöra
sitt uppdrag, vilket avspeglas på ekonomin.
Socialförvaltningen har i de allra flesta fall uppnått målen i kompetensförsörjningsplanen för 2014-2018 och arbetar för närvarande med att ta fram en plan för
perioden 2018-2020. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar i att rekrytera till
bristyrkena socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbete pågår med att
dels skapa förutsättningar för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens till
vakanta tjänster med särskild tyngdpunkt på bristyrken, och dels att behålla och
utveckla befintlig personal inom förvaltningens yrken.
Ärendebeskrivning

I samband med Regionfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 gav fullmäktige alla
nämnder i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt
att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive nämnds
kompetensförsörjningsplan och rapporteras till budgetavstämningen 2017.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/295
Bedömning

Socialförvaltningens arbete med försörjning av kompetens beskrivs i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan. I planen lyfts även förvaltningens bristyrken, yrken där
det råder brist på arbetskraft, fram.

Uppnådda resultat i kompetensförsörjningsplanen 2014-2018
Socialförvaltningen har under den nuvarande kompetensförsörjningsplanens period
arbetat med att skapa en systematik i det strategiska arbetet med
kompetensförsörjning. Målet har varit att behålla och utveckla befintlig personal
parallellt med att attrahera nya potentiella medarbetare. Satsningar har gjorts på bland
annat undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer. Samarbeten har också gjorts
och påbörjats med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring exempelvis
sjuksköterskepraktikanter och sjuksköterskelöner. Förvaltningen har tagit fram
studieerbjudanden som uppmuntrat till vidareutbildning vilket skapat intresse hos
medarbetarna och tillsammans med gymnasieskolan lanserat konceptet med
omsorgstrainee för att i ett tidigt stadium etablera relationer med studenter på vårdoch omsorgsprogrammet. Avdelningarna har därtill skapat en samlad hantering av
praktikanter inom vård- och omsorgsprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram en handlingsplan (Plan för handling för
utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON 2016/319) för att behålla
och utveckla samt attrahera socionomer. Satsningar har gjorts på socialsekreterarnas
och handläggarnas löner och en lönestruktur har tagits fram för tjänsterna utifrån
deras arbetsvärdering.
Sammanfattningsvis kan konstateras att momenten i kompetensförsörjningsplanens
överlag har genomförts (Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens
kompetensförsörjningsplan 2014-2018, 2017-08-29). Nästa steg är att genom en ny
plan skapa förutsättningar för kompetensförsörjningsarbetet för kommande period.

Framtida utmaningar och satsningar i kommande kompetensförsörjningsplan
Arbetet med den kommande kompetensförsörjningsplanen involverar samtliga
chefer och påbörjas den 29/9 som en gemensam workshop där alla chefer deltar.
Målet är att socialnämnden har fattat beslut om den nya kompetensförsörjningsplanen innan årsskiftet 2017/2018.
Planen kommer att innefatta dels förvaltningsgemensamma mål, strategier och
aktiviteter, dels avdelningsspecifika mål och aktiviteter. Förvaltningen ser fortsatt
behov av att marknadsföra dess yrken och verksamheter för att attrahera nya
medarbetare. Det finns också behov av att på kort- och lång sikt säkerställa att
förvaltningen har tydliga vägar för att attrahera studenter och nyutexaminerade
studenter till lediga tjänster. Det vore önskvärt om det fanns utbildningsanordnare på
Gotland för de yrken som förvaltningen rekryterar till, därför fortsätter förvaltningen
arbetet med att, i samarbete med skolorna, etablera och utveckla utbildningar på
Gotland bland annat för undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer.
Inom omvårdnadsyrket har förvaltningen ca 33% outbildad tillsvidareanställda
medarbetare och det är därför viktigt att kunna stimulera dem till att genomföra en
utbildning så att förvaltningens samlade kompetens inom området höjs. Det innebär
att förvaltningen behöver göra särskilda satsningar som upplevs attraktiva av
medarbetarna, vilket kostar pengar men främjar kvaliteten i de utförda tjänsterna
samtidigt som det ökar medarbetarnas intresse för sitt yrke.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/295

I arbetet med att engagera och utveckla förvaltningens medarbetare är det viktigt att
förvaltningen synliggör och lyfter fram möjliga karriärvägar. Ett arbete har påbörjats
och kommer att fortsätta under 2018. Karriärvägar kan exempelvis innebära att
medarbetaren ges möjlighet att utbilda sig inom sitt yrke, ta ett ökat ansvar eller byta
till ett annat yrke inom förvaltningen eller regionen.
Medarbetare ska uppleva ett gott ledarskap. Förutsättningen till detta är att chefen
har en rimlig arbetssituation där det är möjligt att utöva sitt ledarskap i enlighet med
regionens värderingar. Förvaltningen kommer därför att fortsätta det påbörjade
arbetet med att skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom att ha rätt
storlek på chefsområden avseende bland annat personal, uppdrag och geografisk
spridning. Arbetet innebär också en översyn av chefens stödstrukturer och
organisatoriska förutsättningar. Detta är grundläggande för såväl chefens som
medarbetarens goda arbetsmiljö.
I fråga om att attrahera nya medarbetare är bostadsfrågan gränssättande. Framförallt
gäller det möjligheten att hitta ett skäligt boende för praktikanter och
sommarpersonal. Därför kommer förvaltningen att fortsätta dialogen om
bostadshanteringen med bland annat hälso- sjukvårdsförvaltningen. Subventionerade
boenden kostar pengar men är i många fall också en nödvändighet för att attrahera
nya medarbetare.
Den kommande kompetensförsörjningsplanen kommer att innehålla ett flertal
aktiviteter som kostar pengar, men som är nödvändiga för att nå målet att vara en
attraktiv arbetsgivare oberoende av hyrpersonal. Det är därför viktigt att planen ges
rätt ekonomiska förutsättningar. Kostnaderna kommer att bland annat att omfatta
ökade satsningar på utbildningar, marknadsföringsinsatser på skolor och i media,
subventioner till bostäder och erbjudanden till personal att kompetensutveckla sig.
Målet är att kostnaderna ska vägas upp av det minskade behovet av hyrpersonal, men
bedöms under en övergångsperiod behöva kunna ökas.
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, SON 2013/244.
Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 20142018, 2017-08-29.
Plan för handling för utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON
2016/319.
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Roger Nilsson, HR-chef
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 420

Redovisning av insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt att rekrytera till
bristyrken

HSN 2017/11
HSN-AU § 421

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Ärendet är svar på uppdrag från regionfullmäktige i samband med strategisk plan och
budget 2018-2020, RS 2017/742.
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog 2015-12-15 en övergripande kompetensutvecklingsplan där arbetet med kompetensförsörjningen på förvaltningen beskrivs. Alla
enheter, verksamhetsområden/resursområden upprättar en
kompetensförsörjningsplan som redovisar nuläget och kommande behov av
medarbetare och kompetenser samt beskriver hur man arbetar med frågorna. Hälsooch sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom den nationella strategin för Oberoende
av inhyrd personal samt godkänt förvaltningens projekt och handlingsplan. I arbetet
med ”Oberoende av inhyrd personal” är insatser för att behålla och utveckla
kompetenser samt att rekrytera till bristyrken det primära arbetet.
Områden som förvaltningen arbetar med:
• Nya-/ förändrade arbetssätt
• Dimensionering/bemanning
• Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö
• Rekrytering
• Löner och ersättningar
Förvaltningen har tillsatt en processledare och en projektgrupp som arbetat med att
ta fram handlingsplanen och därefter arbete enligt handlingsplanen. Arbetet redovisas
regelbundet i hälso- och sjukvårdsnämnden, i förvaltningens samverkansgrupp och
sjukvårdens ledningsgrupp.
Konkreta resultat
Ökat antal sjuksköterskor har anställts, vilket till hösten innebär minskat behov av
inhyrda sjuksköterskor, flera söker till BAS-året, flera söker vidareutbildningar för
sjuksköterskor, förlossningen klarade sommarbemanningen utan inhyrd personal.
Bedömning

Förvaltningen arbetar strukturerat med kompetensförsörjningsfrågorna där många
insatser är på gång och det aktiva arbetet fortsätter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Nina Ljung, HR-chef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 421
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/11
15 september 2017

Nina Ljung
HR-chef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Insatser för att behålla och utveckla kompetens samt
rekrytera till bristyrken
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020 RS 2017/742
HSN antog 2015-12-15 en övergripande kompetensutvecklingsplan där arbetet med
kompetensförsörjningen på förvaltningen beskrivs. Alla enheter,
verksamhetsområden/resursområden upprättar en kompetensförsörjningsplan som
redovisar nuläget och kommande behov av medarbetare och kompetenser samt
beskriver hur man arbetar med frågorna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har stället sig bakom den nationella strategin för
Oberoende av inhyrd personal samt godkänt förvaltningens projekt och
handlingsplan. I arbetet med ”Oberoende av inhyrd personal” är insatser för att
behålla och utveckla kompetenser samt att rekrytera till bristyrken det primära
arbetet. Områden vi arbetar med är:
•
•
•
•
•

Nya-/ förändrade arbetssätt
Dimensionering/bemanning
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö
Rekrytering
Löner och ersättningar

Förvaltningen har tillsatt en processledare och en projektgrupp som arbetat med att
ta fram handlingsplanen och därefter arbete enligt handlingsplanen.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Arbetet redovisas regelbundet i nämnden, i förvaltningens samverkansgrupp och
sjukvårdens ledningsgrupp
Insatser som genomförts inom området:
Nya- förändrade arbetssätt är bland annat: kompetensscreening och
kompetensplaner för undersköterskor, infört vårdplatskoordinatorer, workshops för
chefer för arbetet med RAK (rätt använd kompetens), nya yrkesgrupper i
primärvården, införande av äldresjukvårdsteam, snabbare flöden till
Socialförvaltningen, sjukgymnaster på helgerna, ökad poliklinisering, växling till mer
dagvård.
Dimensionering/bemanning är bland annat: kartläggning av scheman och
arbetstidsmått, tillsättande av projektledare för arbetet, infört schemaplanerare, infört
BAS-år för sjuksköterskor, höjd ersättning för utbildning till specialistsjuksköterska.
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö är bland annat: infört primärvårdskvalitet,
infört koordinator för SVF, upprättat utbildningsvårdcentral, framtagning av
broschyr om ”våra förmåner”, tydliga uppdrag – mera specialiserade uppdrag,
upprättade riktlinjer för distansarbete, individuella schemahänsyn i primärvården,
studierektor/övergripandestudierektor för AT och ST läkare, regelbundna kollegiala
möte inom primärvården, utvecklat mottagande och introduktion av studenter,
välfungerande handledning för att AT och ST individuellt och i grupp, handledning
för sjuksköterskor, intervjuer med sjuksköterskor inom slutenvården och läkare i
primärvården, genomgång av andra landstings handlingsplaner, tema på
förvaltningens chefsmöte.
Rekrytering är bland annat: ökat intag av AT- läkare, ökat antal anställda ST-läkare,
tillskapat flera platser för vikarierande underläkare i primärvården, samarbetet med
Uppsala Universitet om utbildningar, beslut taget om distriktssköterskeutbildning på
Gotland 2018, producerat fyra rekryteringsfilmer, säkerställt att alla vakanser finns på
gotland.se, utveckling av HSFs ”gröna penna”, träffar med sjuksköterskestudenter,
medverkande vid mässor
Löner och ersättningar är bland annat: löneöversyns medel styrt till bristyrken och
premiering av erfarenhet, framtagning av broschyr om våra förmåner.
Insatser som är på gång inom området:
Nya och förändrade arbetssätt är bland annat: ökat samarbetet sjukhuset –
primärvården, läkarsamverkan i beroendevården och psykiatrin, utveckling av
produktionsplaneringen
Dimensionering - bemanning är bland annat: projekt för att utveckla frågor kring
scheman och arbetstidsfrågor, ökat användande av ”resursbehov” i Medvind,
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö är bland annat: vidareutveckling av rutiner för
vidareutbildning för läkare inom primärvården, se över möjligheten för ”sub”
specialisering för läkare inom primärvården, vidareutveckling kring
utbildningstjänster för sjuksköterskor, översyn av primärvårdens ledningsstruktur,
strukturerat arbete med avslutningssamtal, chefsutveckling – hållbara chefer,
deltagande i SKL projekt om sjukfrånvaro.
Rekrytering är bland annat: översyn av annonseringskanaler och annons ”budskap”
och ”hur” vi annonserar, utveckling av enheternas ”gröna penna”, ökat arbete med
”inflyttarbyrån”
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Löner och ersättningar är bland annat: fortsatt arbete med styrning av
löneöversynsmedel till bristyrken och premiering av erfarenhet, se över OB
ersättningar.
Konkreta resultat
Ökat antal sjuksköterskor har anställts, vilket till hösten innebär minskat behov av
inhyrda sjuksköterskor, flera söker till BAS-året, flera söker vidareutbildningar för
sjuksköterskor, förlossningen klarade sommarbemanningen utan inhyrd personal.
Bedömning

Förvaltningen arbetar strukturerat med kompetensförsörjningsfrågorna där många
insatser är på gång och det aktiva arbetet fortsätter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/595
24 augusti 2017

Eva Edin
HR-chef

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige. Insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt rekrytering till bristyrken
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i juni om uppdrag till alla nämnder att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Enligt
uppdraget ska respektive nämnds åtgärder kopplas till kompetensförsörjningsplan
och ska rapporteras till budget avstämningen.
Ansvarsområde

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier
av lärare/pedagoger. Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde rör det
sig om förskollärare, lärare i fritidshem, lärare 4 - 6, lärare i moderna språk, lärare i
svenska som andra språk, lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen samt
specialpedagoger/-lärare. Numerären av behoven av lärare varierar,
pensionsavgångar för perioden 2016 - 2019 uppskattas till 70 medarbetare inom hela
utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Förutom att pensionsavgångarna behöver
täckas finns idag ett rekryteringsbehov kopplat till ett relativt stort antal vakanser för
förskollärare, som i stället tidsbegränsat ersatts med barnskötare, samt obehöriga
lärare med tidsbegränsade anställningar enligt skollagen. Det råder också brist på
barnskötare vad gäller den dagliga kompetensförsörjningen där behoven täcks av en
central vikarieförmedling.
Utbildningsinsatser

För närvarande deltar 15 lärare i den statliga satsningen Lärarlyftet, för
vidareutbildning inom ämnen där det råder brist. Fem lärare genomgår
vidareutbildning till specialpedagoger.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/595

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. I löneöversynen 2017 gjordes därför en extra satsning på
gruppen skolledare.
De statliga satsningarna enligt ovan har också ökat förväntningarna på högre löner
för lärarkollektivet. För att inte hamna i ett sämre löneläge i förhållande till övriga
riket förväntas regionfullmäktige besluta om extra satsningar på lärarkollektivet inom
löneöversynen 2018, för att bidra till att säkra en förutsättning för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
Övriga insatser

Ett antal andra insatser av mindre omfattning har genomförts och genomförs
löpande under året, det rör sig t ex om deltagande i rekryteringsmässor, besök på
Arbetsförmedlingen, introduktionsinsatser för korttidsanställda (i syfte att väcka lust
för vidareutbildning mot skolan) och annonseringar.
Notering: Ett förslag till kompetensförsörjningsplan för hela UAF finns framtagen. I denna
beskrivs aktiviteter framåt för att rekrytera och bibehålla personal.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

GVN § 82

Uppdrag från regionfullmäktige. Insatser för att
behålla och utveckla kompetens samt rekrytering
till bristyrken

GVN 2017/133
GVN AU § 68

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Rapporten godkänns.

Regionfullmäktige beslutade i juni om uppdrag till alla nämnder att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Enligt
uppdraget ska respektive nämnds åtgärder kopplas till kompetensförsörjningsplan
och rapporteras till budgetavstämningen.
Mot bakgrund av detta uppdrag har förvaltningen utarbetat tjänsteskrivelse/rapport.
Notering. Ärende om kompetensförsörjningsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
kommer att behandlas av de båda utbildningsnämnderna i oktober.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att rapporten godkänns. Ärendet föredrogs av HR-chef Eva
Edin.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktiges beslut, Rf § 87 pkt 1, 2017-06-19
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-25
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande, Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med arbetsutskottet att rapporten
godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/133
24 augusti 2017

Eva Edin
HR-chef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige. Insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt rekrytering till bristyrken
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i juni om uppdrag till alla nämnder att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Enligt
uppdraget ska respektive nämnds åtgärder kopplas till kompetensförsörjningsplan
och ska rapporteras till budget avstämningen
Ansvarsområde

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier
av lärare/pedagoger. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområde rör det sig främst om lärare i moderna språk, lärare i svenska som
andra språk, lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen och i vissa yrkesämnen, samt
specialpedagoger. Även gruppen studie- och yrkesvägledare är svårrekryterad.
Numerären av behoven av lärare varierar, pensionsavgångar för perioden 2016 - 2019
uppskattas till 70 medarbetare inom hela utbildning- och arbetslivsförvaltningen
(UAF). Förutom att pensionsavgångarna behöver täckas finns idag ett
rekryteringsbehov kopplat till att vakanser tidsbegränsat ersatts med obehöriga lärare.
Utbildningsinsatser

För närvarande deltar två lärare i den statliga satsningen Lärarlyftet, för
vidareutbildning inom ämnen där det råder brist.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/133

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. I löneöversynen 2017 gjordes därför en extra satsning på
gruppen skolledare.
De statliga satsningarna enligt ovan har också ökat förväntningarna på högre löner
för lärarkollektivet. För att inte hamna i ett sämre löneläge i förhållande till övriga
riket förväntas RF besluta om extra satsningar på lärarkollektivet inom
löneöversynen 2018, för att bidra till att säkra en förutsättning för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
Övriga insatser

Ett antal andra insatser av mindre omfattning har genomförts och genomförs
löpande under året, det rör sig t ex om deltagande i rekryteringsmässor, besök på
Arbetsförmedlingen, introduktionsinsatser för korttidsanställda (i syfte att väcka lust
för vidareutbildning mot skolan) och annonseringar.
Notering: Ett förslag till kompetensförsörjningsplan för hela UAF finns framtagen. I denna
beskrivs aktiviteter framåt för att rekrytera och bibehålla personal.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2191
7 september 2017

Jennifer Medin

Byggnadsnämnden

Uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF 2017-06-19 §87)
RS 2017/742
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Status utifrån uppdraget från Rs:
Kompetensförsörjningsplan

Det finns en kompetensförsörjningsplan för SBF för perioden 2012-2017 som nu är
gammal. Vi har ett behov av en uppdaterad plan och förvaltningen kommer att arbeta
med att ta fram den under hösten 2017. Planen kommer att tas i nämnderna innan
årsskiftet.
Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsplanen kommer att utgå från regionens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi och brytas ner utifrån förvaltningens situation.

Bakgrund utifrån nuläget:
Antal medarbetare

Antal anställda inom förvaltningen var 2017-02-28 154 medarbetare, samt cirka 150
brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Pensionsavgångar

Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6 olika
enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan
pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för.
Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2191

Personalrörlighet

Vi har ingen uppdaterad statistisk på personalrörligheten men vi ser att den har varit
relativt hög de senaste åren, främst inom enhet Bygg, där flera medarbetare har slutat på
kort tid. Vi kommer att analysera bakgrunden till det närmare i det kommande arbetet
med kompetensförsörjningsplanen och sätta en handlingsplan utifrån det.
Rekrytering

Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. I dagsläget annonserar vi
sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade
annonseringar inom till exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till fler personer
inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning vi
efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några tillfällen har vi
inte kunnat möta de löneanspråk som angetts. Vi kommer att titta närmare på en
handlingsplan för det i den kommande kompetensförsörjningsplanen.
Karriärvägar

Inom enhet Bygg har vi arbetat aktivt internt med möjlighet till andra roller inom enheten
efter viss utbildning och intern upplärning i samband med den nya organisationen som
sattes under hösten 2016.
Vi har haft en ny roll som biträdande enhetschef på enhet Bygg under 2016 som gick till
intern sökande. Vi kommer även att lysa ut en tjänst som biträdande enhetschef inom
enhet Miljö- och hälsa under hösten 2017.
Inom räddningstjänsten så har en ny organisation börjat gälla från maj 2017. Nya roller
lystes ut och flera tillsattes av interna kandidater.

Bristyrken

I arbetet med bristyrken har vi identifierat följande inom förvaltningen:
Yrke

Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Arkitekter
Brandingenjörer
Miljöskyddsinspektörer
Räddningstjänstpersonal i beredskap

Behov 2016-2017
2
2
1
1
2
Årligt behov 10-12

Behov 2018-2022
2-3
2-3
2-3
1-2
2-3
Årligt behov 10-20

Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket 2015 samt
troligt utfall utifrån vårt lönerevisionsutrymme 2016 samt 2017. Vi ser ett behov av extra
lönesatsningar för de grupperna.
Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för Arkitekter, Byggnadsinspektörer och
Bygglovshandläggare. Inför 2018 planerar vi för ytterliga lönesatsningar för
Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare men även för Ingenjörer och
Miljöskyddsinspektörer.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2191

Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en förändring
som skett som gör att vi nu behöver lyfta upp den rollen som det. Vi har tappat flera
erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är det inga erfarna
som söker till oss. Vi ser att lönen är en bidragande orsak till varför man inte väljer
Regionen.

Aktiviteter i verksamhetsplanen 2017
Kompetensförsörjning:

Nuläge

Inom
Samhällsbyggnadsförvaltni
ngens område ser vi stora
utmaningar i att rekrytera
och behålla personal med
erfarenhet och relevant
utbildning.

Bygglovshandlägg
are,
byggnadsinspektö
rer
arkitekter/ingenjö
rer är bristyrken
och prioriterade
yrkesgrupper

Arbeta med att sänka
sjuktalen

5,3 % (2016)

Förbättra arbetsmiljön och Medarbetare och
minska
chefer upplever
periodvis en hög
personalomsättningen.
arbetsbelastning.
Hög
personalomsättni
ng, historiskt ca
30%/år

Börläge

Aktivitet

Tidplan

Ansv

Ett samarbete med
Nynäshamn kommun har
initierats avseende
yrkesutbildning av
bygglovshandläggare
En särskild lönesatsning sker
under 2017 avseende
bristyrken.
Utveckla rutinerna för
introduktion, handledning
samt kompetensutveckling
av våra medarbetare.

3,5 %

Kartlägga orsaken till
korttidsfrånvaron.
Upprätta handlingsprogram

Omorganisationer
under åren har
skapat en dålig
arbetsmiljö

Aktiviteterna kommer att följas upp under delår 2 och årsbokslut 2017 samt uppdateras
inför verksamhetsplanen 2018.
Beslutsunderlag

Rf § 87 2017-06-19 Strategisk plan och budget 2018-2020
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2191

Skickas till
Regionstyrelsen/regionfullmäktige
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 96

Revidering av kompetensförsörjningsplan

MHN 2017/3281

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Sammanfattning

Det finns en kompetensförsörjningsplan för SBF för perioden 2012-2017 som nu är
gammal. Vi har ett behov av en uppdaterad plan och förvaltningen kommer att
arbeta med att ta fram den under hösten 2017. Planen kommer att tas i nämnderna
innan årsskiftet.
Kompetensförsörjningsstrategi
Kompetensförsörjningsplanen kommer att utgå från regionens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi och brytas ner utifrån förvaltningens situation.
Bakgrund utifrån nuläget:

Antal medarbetare

Antal anställda inom förvaltningen var 2017-02-28 154 medarbetare, samt cirka 150
brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

Pensionsavgångar

Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6
olika enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan
pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för.
Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar.

Personalrörlighet

Vi har ingen uppdaterad statistisk på personalrörligheten men vi ser att den har varit
relativt hög de senaste åren, främst inom enhet Bygg, där flera medarbetare har slutat
på kort tid. Vi kommer att analysera bakgrunden till det närmare i det kommande
arbetet med kompetensförsörjningsplanen och sätta en handlingsplan utifrån det.

Rekrytering

Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. I dagsläget annonserar
vi sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade
annonseringar inom till exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till fler
personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning
vi efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några
tillfällen har vi inte kunnat möta de löneanspråk som angetts. Vi kommer att titta
närmare på en handlingsplan för det i den kommande kompetensförsörjningsplanen.

Karriärvägar

Inom enhet Bygg har vi arbetat aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

enheten efter viss utbildning och intern upplärning i samband med den nya
organisationen som sattes under hösten 2016.
Vi har haft en ny roll som biträdande enhetschef på enhet Bygg under 2016 som gick
till intern sökande. Vi kommer även att lysa ut en tjänst som biträdande enhetschef
inom enhet Miljö- och hälsa under hösten 2017.
Inom räddningstjänsten så har en ny organisation börjat gälla från maj 2017. Nya
roller lystes ut och flera tillsattes av interna kandidater.

Bristyrken

I arbetet med bristyrken har vi identifierat följande inom förvaltningen:
Yrke

Behov 2016-2017 Behov 2018-2022

Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket 2015
samt troligt utfall utifrån vårt lönerevisionsutrymme 2016 samt 2017. Vi ser ett behov
av extra lönesatsningar för de grupperna.
Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för Arkitekter, Byggnadsinspektörer
och Bygglovshandläggare. Inför 2018 planerar vi för ytterliga lönesatsningar för
Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare men även för Ingenjörer och
Miljöskyddsinspektörer.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en
förändring som skett som gör att vi nu behöver lyfta upp den rollen som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är
det inga erfarna som söker till oss. Vi ser att lönen är en bidragande orsak till varför
man inte väljer Regionen.
Aktiviteter i verksamhetsplanen 2017
Aktiviteterna kommer att följas upp under delår 2 och årsbokslut 2017 samt
uppdateras inför verksamhetsplanen 2018.
Bedömning

Arbetsutskottets beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet öppet till nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av förvaltningschef Johan Åberg.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 109

Vuxensam rapportering. Missbruks och
beroendevården

SON 2017/12

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden beslutar att gå vidare med arbetet att inrätta en integrerad
missbruks- och beroendevård inom befintlig ekonomisk ram.
• I den integrerade missbruks- och beroendevården planeras delar av primärvård,
psykiatri och socialtjänstens beroendeenhet ingå.
• Den integrerade missbruks- och beroendevården har som målsättning att på sikt ha
verksamheten i gemensamma lokaler.
• Den sk ”Första linjen” för denna klient- och patientgrupp identifieras som den
verksamhet som först identifierar ett behov.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

En arbetsgrupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kom
under hösten 2016 fram till att grunden för att hitta effektivare vårdflöden med
bättre kvalitet än idag inom missbruks- och beroendevården kräver ett större
helhetsgrepp. Översynen ledde till att uppdraget att skapa en integrerad missbruksoch beroendevård på Gotland prioriterades som ett uppdrag inom Regionalsamverkas- och stödstruktur (RSSS). Uppdraget att hålla samman det fortsatta arbetet
gick till den nya funktionen, verksamhetsledare för Vuxensam, som tillträdde i maj
2017.
För att Gotland ska kunna erbjuda en integrerad missbruks- och beroendevård krävs
att nya gemensamma arbetssätt tas fram. Arbetsgruppen bedömer att klinter och
patienter kan identifieras i två spår. Den grupp individer som lever under mer
ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom och den grupp individer
som förutom sin beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk
sjukdom och som är i behov av samordnade insatser från flera aktörer. Arbetssätten
som ska identifieras grundas bl a på Socialstyrelsens reviderade riktlinjer ”Vård och
stöd vid missbruk och beroende”.
I uppdraget ligger också att se över första linjens vård vid missbruk och beroende. I
Sveriges kommuner- och landstings (SKL) definition står att första linjen är den
verksamhet som identifierar ett problem. I verksamhetsledarens uppdrag ligger också
att i tjänsteskrivelsen ge förslag på lokal och en kostnadsberäkning för denna.
Uppdraget är att verksamheten ska använda befintliga lokaler.För att kunna göra en
bedömning av vilka lokalbehov som finns behöver först en beskrivning av själva
innehållet tas fram.
Förutom ovan beskrivna aktiviteter kommer nuvarande överenskommelse att
revideras.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bedömning

Socialförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att skapa en integrerad
missbruks- och beroendevård på Gotland för vuxna på ett liknande sätt som för
ungdomar/unga vuxna (MiniMaria). De verksamheter som föreslås ingå i den
integrerade missbruks- och beroendevården ser positivt på att det ska leda till att
insatserna för personer med missbruks- och beroendeproblematik blir mer
samordnade och därmed också ger ett bättre resultat för individen. För att kunna
erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder så behöver rekommendationerna
alltid anpassas till individens särskilda förutsättningar.
Gällande lokaler för denna verksamhet så kommer respektive förvaltnings ordinarie
lokalanskaffningsprocess arbeta med detta tillsammans med arbetsgruppen, men
först behöver den nya integrerade verksamheten beskrivas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Cecilia Krook, Vuxensam
Registrator- RS

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Ärende SON 2017/12
11 september 2017

Cecilia Krook

Socialnämnden

Integrerad missbruks- och beroendevård på Gotland
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att gå vidare med arbetet att inrätta en integrerad
missbruks- och beroendevård inom befintlig ekonomisk ram.
2. I den integrerade missbruks- och beroendevården planeras delar av
primärvård, psykiatri och socialtjänstens beroendeenhet ingå.
3. Den integrerade missbruks- och beroendevården har som målsättning att på
sikt ha verksamheten i gemensamma lokaler.
4. Den sk ”Första linjen” för denna klient- och patientgrupp identifieras som
den verksamhet som först identifierar ett behov.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla samman arbetet med att skapa
en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna på Gotland med hjälp av
verksamhetsledare för VuxenSam. Frågan har varit aktuell under flera år. Olika delar i
de insatser som ska komma klient-och patientgruppen till del har utretts. Fokus
framöver är att koppla samman de olika delarna till en helhet så att befintliga resurser
används på ett för målgruppen adekvat sätt. Lokalfrågan kommer också ingå i arbetet
men först behöver arbetssätten fastställas.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2013 att uppdra åt
respektive förvaltningen att utreda vad ett samlokaliserat beroendecentrum för både
ungdomar och vuxna skulle innehålla. (SON 2012/379).
En sammanhållen beroendevård för ungdomar/unga vuxna – MiniMaria startade
2014-10-01. För vuxna från 25 år fortsatte förberedelsearbetet.
2014 fick socialförvaltningen i uppdrag att gemensamt med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen upprätta en överenskommelse om samarbete gällande
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopingmedel (SON § 52/2014). Överenskommelsen beslutades i
SON § 14 2015-02-10.
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Socialförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2017/12

2015 genomförde ledningskontoret en översyn av vårdprocessen vid tillnyktring.
Utifrån den gav regionstyrelsen 2016-04-28 (§RS 90) ledningskontoret i uppdrag att
leda det fortsatta arbetet tillsammans med hälso- och sjukvården och socialtjänsten
och ta fram förslag på hur förvaltningarna kan utveckla samarbetet och
organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i kroppen”, som en del i
vårdkedjan vid förgiftning med droger.
Den arbetsgrupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården och socialtjänsten
som under hösten 2016 arbetade med frågan kom fram till att den behöver lösas som
en del av en större helhet. Grunden till lösningen är att hitta effektivare vårdflöden
med bättre kvalitet än idag inom missbruks- och beroendevården.
Ledningskontorets översyn ledde till att uppdraget att skapa en integrerad missbruksoch beroendevård på Gotland prioriterades som ett uppdrag inom Regionalsamverkas- och stödstruktur (RSSS). Uppdraget att hålla samman det fortsatta arbetet
gick till den nya funktionen, verksamhetsledare för Vuxensam, som tillträdde i maj
2017.
Sedan tidigare finns ett uppdrag från socialnämnden 2015-06-10 § 78, till
förvaltningen att gemensamt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen upprätta en
handlingsplan gällande missbruks- och beroendevården.
Nuläge
Den till viss del nya konstellationen har nu påbörjat sitt arbete för att skapa en
integrerad missbruks- och beroendevård utifrån tidigare erfarenheter och framtaget
material.
För att Gotland ska kunna erbjuda en integrerad missbruks- och beroendevård krävs
att nya gemensamma arbetssätt tas fram. Arbetsgruppen bedömer att klinter och
patienter kan identifieras i två spår. Den grupp individer som lever under mer
ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom och den grupp individer
som förutom sin beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk
sjukdom och som är i behov av samordnade insatser från flera aktörer. Arbetssätten
som ska identifieras grundas bl a på Socialstyrelsens reviderade riktlinjer ”Vård och
stöd vid missbruk och beroende”.
För att kunna ta ett klient- och patientfokus planeras träffar med anhörigförening,
intervjuer med personer som haft kontakt med någon av regionens missbruks- och
beroendeverksamheter samt diskussioner i de etablerade forumen som finns,
brukarråd med NSPH, Tillgänglighetsrådet och Samrådsgruppen HSN/SON.
I uppdraget ligger också att se över första linjens vård vid missbruk och beroende. I
SKLs definition står att första linjen är den verksamhet som identifierar ett problem.
För personer med en missbruks- och/eller beroendeproblematik skulle det kunna
vara i många verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Här
kommer ett arbete göras för att verksamheterna ska känna sig trygga i vad de själva
kan göra och hur de kan hänvisa personen vidare.
Arbetsgruppen kommer också genomföra en studieresa till Eskilstuna under hösten
2017. Enl SKL är det den verksamhet i landet som kommit längst i samarbetet
mellan landsting och kommun.
I uppdraget till verksamhetsledaren låg också att i tjänsteskrivelsen ge förslag på lokal
och en kostnadsberäkning för denna. Uppdraget är att verksamheten ska använda
befintliga lokaler.
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Socialförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2017/12

För att kunna göra en bedömning av vilka lokalbehov som finns behöver först en
beskrivning av själva innehållet tas fram. Därför görs bedömningen att igångsättandet
av en integrerad missbruks- och beroendevård behöver ske i flera steg. Vad skulle
kunna komma igång innan lokaler är anpassade och vad behöver vänta tills
verksamheten är samlokaliserad?
Förutom ovan beskrivna aktiviteter kommer nuvarande överenskommelse att
revideras.
Bedömning

Socialförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att skapa en integrerad
missbruks- och beroendevård på Gotland för vuxna på ett liknande sätt som för
ungdomar/unga vuxna. De verksamheter som föreslås ingå i den integrerade
missbruks- och beroendevården ser positivt på att det ska leda till att insatserna för
personer med missbruks- och beroendeproblematik blir mer samordnade och
därmed också ger ett bättre resultat för individen. För att kunna erbjuda ett brett
utbud av behandlingsmetoder så behöver rekommendationerna alltid anpassas till
individens särskilda förutsättningar.
Arbetsgruppen har identifierat att insatserna för gruppen individer som lever under
mer ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom, har en bättre
tillgänglighet till insatser än den grupp individer som förutom sin
beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk sjukdom och som
är i behov av samordnade insatser från flera aktörer.
Gällande lokaler för denna verksamhet så kommer respektive förvaltnings ordinarie
lokalanskaffningsprocess arbeta med detta tillsammans med arbetsgruppen, men
först behöver den nya integrerade verksamheten beskrivas.
I den analys kring psykisk hälsa som genomfördes på Gotland 2016 visade bland
annat uppföljningen att självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen
på Gotland inte avsevärt skiljer sig mot hälsan i befolkningen nationellt.
Det man dock kunde se var att fler personer på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än förväntat, i åldrarna 0-60
år. Vidare visar det sig att i denna åldersgrupp har fler personer vårdats för bruk av
psykoaktiva substanser än rikssnittet.
Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller
missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla psykisk ohälsa.
MiniMaria som arbetar med unga (upp till 24 år) och missbruk rapporterar att
samsjukligheten med psykiatriska tillstånd är hög hos missbrukande ungdomar. Det
är därför viktigt att de som har behov av samordnade insatser efter 24 års ålder kan
få det inom en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna.
Socialnämnden lyfter i sin verksamhetsplan området missbruks- och
beroendeproblematik som ett prioriterat område att samverka med hälso- och
sjukvårdsnämnden kring.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017.
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Socialförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2017/12

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Cecilia Krook, Vuxensam
Registrator-RS

4 (4)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 413

Integrerad missbruks- och beroendevård

HSN 2017/44
HSN-AU § 420

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att gå vidare med arbetet att inrätta en
integrerad missbruks- och beroendevård inom befintlig ekonomisk ram.
• I den integrerade missbruks- och beroendevården planeras delar av primärvård,
psykiatri och socialtjänstens beroendeenhet ingå.
• Den integrerade missbruks- och beroendevården har som målsättning att på sikt ha
verksamheten i gemensamma lokaler.
• Den så kallade ”Första linjen” för denna klient- och patientgrupp identifieras som
den verksamhet som först identifierar ett behov.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla samman arbetet med att skapa
en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna på Gotland med hjälp av
verksamhetsledare för VuxenSam. Frågan har varit aktuell under flera år. Olika delar i
de insatser som ska komma klient-och patientgruppen till del har utretts. Fokus
framöver är att koppla samman de olika delarna till en helhet så att befintliga resurser
används på ett för målgruppen adekvat sätt. Lokalfrågan kommer också ingå i arbetet
men först behöver arbetssätten fastställas.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att skapa en
integrerad missbruks- och beroendevård på Gotland för vuxna på ett liknande sätt
som för ungdomar/unga vuxna. De verksamheter som föreslås ingå i den integrerade
missbruks- och beroendevården ser positivt på att det ska leda till att insatserna för
personer med missbruks- och beroendeproblematik blir mer samordnade och
därmed också ger ett bättre resultat för individen. För att kunna erbjuda ett brett
utbud av behandlingsmetoder så behöver rekommendationerna alltid anpassas till
individens särskilda förutsättningar.
Arbetsgruppen har identifierat att insatserna för gruppen individer som lever under
mer ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom, har en bättre
tillgänglighet till insatser än den grupp individer som förutom sin beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk sjukdom och som är i behov
av samordnade insatser från flera aktörer.
Gällande lokaler för denna verksamhet så kommer respektive förvaltnings ordinarie
lokalanskaffningsprocess arbeta med detta tillsammans med arbetsgruppen, men
först behöver den nya integrerade verksamheten beskrivas.
I den analys kring psykisk hälsa som genomfördes på Gotland 2016 visade bland
annat uppföljningen att självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen
på Gotland inte avsevärt skiljer sig mot hälsan i befolkningen nationellt.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Det man dock kunde se var att fler personer på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än förväntat, i åldrarna 0-60
år. Vidare visar det sig att i denna åldersgrupp har fler personer vårdats för bruk av
psykoaktiva substanser än rikssnittet.
Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller
missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla psykisk ohälsa.
MiniMaria som arbetar med unga (upp till 24 år) och missbruk rapporterar att
samsjukligheten med psykiatriska tillstånd är hög hos missbrukande ungdomar. Det
är därför viktigt att de som har behov av samordnade insatser efter 24 års ålder kan
få det inom en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter i sin verksamhetsplan området missbruks- och
beroendeproblematik som ett prioriterat område att samverka med socialnämnden
kring.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 420
Skriftligt underlag skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den
20 september.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Cecilia Krook, verksamhetsledare VuxenSam
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärende HSN 2017/44
11 september 2017

Cecilia Krook

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Integrerad missbruks- och beroendevård på Gotland
Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att gå vidare med arbetet att inrätta en
integrerad missbruks- och beroendevård inom befintlig ekonomisk ram.
2. I den integrerade missbruks- och beroendevården planeras delar av
primärvård, psykiatri och socialtjänstens beroendeenhet ingå.
3. Den integrerade missbruks- och beroendevården har som målsättning att på
sikt ha verksamheten i gemensamma lokaler.
4. Den sk ”Första linjen” för denna klient- och patientgrupp identifieras som
den verksamhet som först identifierar ett behov.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla samman arbetet med att skapa
en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna på Gotland med hjälp av
verksamhetsledare för VuxenSam. Frågan har varit aktuell under flera år. Olika delar i
de insatser som ska komma klient-och patientgruppen till del har utretts. Fokus
framöver är att koppla samman de olika delarna till en helhet så att befintliga resurser
används på ett för målgruppen adekvat sätt. Lokalfrågan kommer också ingå i arbetet
men först behöver arbetssätten fastställas.
Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden beslutade i juni 2013 att uppdra åt
sina respektive förvaltningar att utreda vad ett samlokaliserat beroendecentrum för
både ungdomar och vuxna skulle innehålla. (HSN 2012/369).
En sammanhållen beroendevård för ungdomar/unga vuxna – MiniMaria startade
2014-10-01. För vuxna från 25 år fortsatte förberedelsearbetet.
2014 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen upprätta en överenskommelse om samarbete gällande personer
som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopingmedel (HSN § 343/2014). Överenskommelsen beslutades i HSN § 570
2014-12-16.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/44

2015 genomförde ledningskontoret en översyn av vårdprocessen vid tillnyktring.
Utifrån den gav regionstyrelsen 2016-04-28 (§RS 90) ledningskontoret i uppdrag att
leda det fortsatta arbetet tillsammans med hälso- och sjukvården och socialtjänsten
och ta fram förslag på hur förvaltningarna kan utveckla samarbetet och
organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i kroppen”, som en del i
vårdkedjan vid förgiftning med droger.
Den arbetsgrupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården och socialtjänsten
som under hösten 2016 arbetade med frågan kom fram till att den behöver lösas som
en del av en större helhet. Grunden till lösningen är att hitta effektivare vårdflöden
med bättre kvalitet än idag inom missbruks- och beroendevården.
Ledningskontorets översyn ledde till att uppdraget att skapa en integrerad missbruksoch beroendevård på Gotland prioriterades som ett uppdrag inom Regionalsamverkas- och stödstruktur (RSSS). Uppdraget att hålla samman det fortsatta arbetet
gick till den nya funktionen, verksamhetsledare för Vuxensam, som tillträdde i maj
2017.
Sedan tidigare finns ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10 § 65,
till förvaltningen att gemensamt med socialförvaltningen upprätta en handlingsplan
gällande missbruks- och beroendevården.
Nuläge
Den till viss del nya konstellationen har nu påbörjat sitt arbete för att skapa en
integrerad missbruks- och beroendevård utifrån tidigare erfarenheter och framtaget
material.
För att Gotland ska kunna erbjuda en integrerad missbruks- och beroendevård krävs
att nya gemensamma arbetssätt tas fram. Arbetsgruppen bedömer att klienter och
patienter kan identifieras i två spår. Den grupp individer som lever under mer
ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom och den grupp individer
som förutom sin beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk
sjukdom och som är i behov av samordnade insatser från flera aktörer. Arbetssätten
som ska identifieras grundas bl. a. på Socialstyrelsens reviderade riktlinjer ”Vård och
stöd vid missbruk och beroende”.
För att kunna ta ett klient- och patientfokus planeras träffar med anhörigförening,
intervjuer med personer som haft kontakt med någon av regionens missbruks- och
beroendeverksamheter samt diskussioner i de etablerade forumen som finns,
brukarråd med NSPH, Tillgänglighetsrådet och Samrådsgruppen HSN/SON.
I uppdraget ligger också att se över första linjens vård vid missbruk och beroende. I
SKLs definition står att första linjen är den verksamhet som identifierar ett problem.
För personer med en missbruks- och/eller beroendeproblematik skulle det kunna
vara i många verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Här
kommer ett arbete göras för att verksamheterna ska känna sig trygga i vad de själva
kan göra och hur de kan hänvisa personen vidare.
Arbetsgruppen kommer också genomföra en studieresa till Eskilstuna under hösten
2017. Enligt SKL är det den verksamhet i landet som kommit längst i samarbetet
mellan landsting och kommun.
I uppdraget till verksamhetsledaren låg också att i tjänsteskrivelsen ge förslag på lokal
och en kostnadsberäkning för denna. Uppdraget är att verksamheten ska använda
befintliga lokaler.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/44

För att kunna göra en bedömning av vilka lokalbehov som finns behöver först en
beskrivning av själva innehållet tas fram. Därför görs bedömningen att igångsättandet
av en integrerad missbruks- och beroendevård behöver ske i flera steg. Vad skulle
kunna komma igång innan lokaler är anpassade och vad behöver vänta tills
verksamheten är samlokaliserad?
Förutom ovan beskrivna aktiviteter kommer nuvarande överenskommelse att
revideras.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att skapa en
integrerad missbruks- och beroendevård på Gotland för vuxna på ett liknande sätt
som för ungdomar/unga vuxna. De verksamheter som föreslås ingå i den integrerade
missbruks- och beroendevården ser positivt på att det ska leda till att insatserna för
personer med missbruks- och beroendeproblematik blir mer samordnade och
därmed också ger ett bättre resultat för individen. För att kunna erbjuda ett brett
utbud av behandlingsmetoder så behöver rekommendationerna alltid anpassas till
individens särskilda förutsättningar.
Arbetsgruppen har identifierat att insatserna för gruppen individer som lever under
mer ordnade sociala förhållanden, utan svårare psykisk sjukdom, har en bättre
tillgänglighet till insatser än den grupp individer som förutom sin
beroendeproblematik också har en samsjuklighet med psykiatrisk sjukdom och som
är i behov av samordnade insatser från flera aktörer.
Gällande lokaler för denna verksamhet så kommer respektive förvaltnings ordinarie
lokalanskaffningsprocess arbeta med detta tillsammans med arbetsgruppen, men
först behöver den nya integrerade verksamheten beskrivas.
I den analys kring psykisk hälsa som genomfördes på Gotland 2016 visade bland
annat uppföljningen att självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen
på Gotland inte avsevärt skiljer sig mot hälsan i befolkningen nationellt.
Det man dock kunde se var att fler personer på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än förväntat, i åldrarna 0-60
år. Vidare visar det sig att i denna åldersgrupp har fler personer vårdats för bruk av
psykoaktiva substanser än rikssnittet.
Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller
missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla psykisk ohälsa.
MiniMaria som arbetar med unga (upp till 24 år) och missbruk rapporterar att
samsjukligheten med psykiatriska tillstånd är hög hos missbrukande ungdomar. Det
är därför viktigt att de som har behov av samordnade insatser efter 24 års ålder kan
få det inom en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter i sin verksamhetsplan området missbruks- och
beroendeproblematik som ett prioriterat område att samverka med socialnämnden
kring.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Krook

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/44

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Cecilia Krook, verksamhetsledare VuxenSam
Registrator-RS
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/744
25 september 2017

Christine Senter

Regionstyrelsen

Insatser barn och unga
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar om att förstärka stödet till barn, unga och familjer
genom att prioritera utvecklingen av första linjen med en tydligare
samordning av familjestöd (socialförvaltningen - SOF) och de insatser som
erbjuds barn och unga med en identifierad psykisk ohälsa (hälso- och
sjukvårdsförvaltningen - HSF). Verksamhetsledare för BarnSam har i
uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare
och får i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.
2. Regionstyrelsen beslutar om att stödja implementeringen av evidensbaserade
metoder för stöd och behandling av våldsutsatta barn. Verksamhetsledare för
BarnSam har i uppdrag att arbeta vidare med en åtgärdsplan och får i
uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.
3. Regionstyrelsen beslutar om att prioritera utvecklingen av stöd till unga
vuxna med psykisk ohälsa, med en integrerad verksamhet (HSF och SOF)
som en möjlig målsättning. Verksamhetsledare för BarnSam får i uppdrag att,
tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare och presentera
ett underlag till budgetberedningen 2018.
4. Regionstyrelsen beslutar om att ge verksamhetsledaren i uppdrag att, i
samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin (HSF), utreda förutsättningarna
för att utvidga det socialpsykiatriska teamet till att omfatta även barn och
unga i yngre åldrar.
5. Ytterligare satsningar inom området barn och unga med psykisk hälsa ska
göras i enlighet med upprättad handlingsplan för psykisk hälsa.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har efter uppdrag från budgetberedningen tagit fram ett
kunskapsunderlag som sammanfattar förslag till prioriteringar och satsningar rörande
barn och unga.
Kunskapsunderlaget sammanfattar för området aktuell statistik, genomförda analyser
och sedan tidigare upprättade handlingsplaner. Utifrån tillgänglig information och
samtal med företrädare för berörda verksamheter formuleras ett antal områden som
vidare bör prioriteras.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsningar i första hand ska göras på
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de insatser och aktiviteter som redan finns formulerade och beslutade i den
handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades under 2016 och som förnärvarande
genomgår revidering. Handlingsplanen formulerar behov av utveckling inom
områdena första linjen, insatser till nyanlända med psykisk ohälsa, familjestöd och
stöd till unga vuxna. Särskilt fokus kan behöva riktas på gruppen unga vuxna med
psykisk ohälsa, då det är en grupp som i dagsläget inte riktigt får sina behov
tillgodosedda.
Utöver handlingsplanen finns också anledning att satsa på implementering av
evidensbaserade metoder för stöd till och behandling av våldsutsatta barn, något som
en kartläggning som regionstyrelseförvaltningen tillsammans med projektledare från
Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar. Behovet av att satsa på stöd och behandling till
våldsutsatta barn är sedan tidigare förankrat i Regional samverkans- och stödstruktur
(RSSS/BarnSam) och finns med i BarnSams/barnnätverkets aktivitetsplan för 2017.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och
budget, fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i BarnSam/RSSS se
över behov av och möjligheter till ytterligare insatser för barn, unga och deras
familjer. Mot den bakgrunden har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett
kunskapsunderlag med förslag till områden att satsa på. I enlighet med det uppdrag
som RSSS och verksamhetsledaren för BarnSam har utgår förslagen från analyser
baserade på aktuell statistik; de metoder och insatser som rekommenderas är sådana
som bygger på evidens och bästa tillgängliga kunskap. Verksamhetsledaren för
BarnSam har inför framtagandet av kunskapsunderlaget fört samtal med olika
verksamhetsföreträdare, där frågeställningen var om det är några arbetssätt eller
modeller som de bedömer saknas på Gotland.
Underlaget har delgivits de nämnder som omfattas av BarnSam/RSSS, det vill säga
barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Synpunkter har inkommit från barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) i form av yttranden eller protokollsutdrag.
Från BUN och GVN poängteras vikten av att fördjupa kunskapen om och utveckla
stödet till nyanlända med psykisk ohälsa, något som inte är formulerat i
kunskapsunderlaget men som handlingsplan psykisk hälsa tar fasta på. BUN och
GVN påtalar också önskemålet om inrättandet av familjecentral som
organisationsform. Frågan om familjecentral har tidigare utretts, då fattades beslut
om att inte genomföra någon organisationsförändring (Dnr 2009/229-80, KS
2009/229-80 och HSN 2011/422). Med anledning av önskemålet om familjecentral
lyftes denna fråga när styrgruppen för RSSS och berörda nämnders ordförande
möttes för avstämning 2017-09-13 men styrgruppen och politiken enades om att det i
dagsläget inte finns anledning för RSSS att ompröva sedan tidigare fattat beslut.
SON bedömer att ytterligare resurser kommer att krävas för att klara av
kompetensförsörjningen.
HSN är angelägna om att stödet till unga vuxna och samarbetet med
familjestödsenheten ses över och utvecklas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att implementering av behandlingsmetoder för
att möta våldsutsatta barn är angeläget samt att det redan fastställda och pågående
arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa fortsatt ska prioriteras. I det här
sammanhanget ska fokus särskilt riktas mot de områden, mål och aktiviteter som
adresserar psykisk ohälsa hos barn, unga och familj: stöd till nyanlända med psykisk
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ohälsa, utveckling av första linjens insatser till barn och unga, utveckling av en
integrerad verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa samt utveckling av
familjestöd generellt och mer specifikt metoder för arbete i familjer med komplexa
livssituationer. De insatser som prioriteras ska i första hand vara av mer generell
karaktär, de ska nå ut till så många som möjligt. Specialiserade team och arbetssätt är
också behövliga men utifrån analys av den psykiska hälsan på Gotland, och
resonemang med berörda förvaltningar, finns anledning att satsa på insatser som
kommer många barn, unga och familjer tillgodo. För att kunna presentera mer
detaljerade beslutsunderlag har verksamhetsledare för BarnSam i uppdrag att arbeta
vidare med de områden och mål som finns formulerade i handlingsplan psykisk hälsa
och aktivitetsplan för BarnSam.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott § 79 2017-08-29
Socialnämnden § 110 2017-09-20
Hälso- och sjukvårdsnämnden (förvaltningens skrivelse 2017-08-22, kompletteras med §)
Gymnasie- och utbildningsnämnden § 91 2017-09-20

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ärende RS 2017/744
22 augusti 2017

Christine Senter

Insatser barn och unga
I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda
nämnder i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser
för barn, unga och deras familjer.
Analys psykisk hälsa 2016

I den analys av gotlänningarnas psykiska hälsa som genomfördes 2016
framkom att fler personer än förväntat i åldrarna 0–60 år på Gotland har
registrerade psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vidare visade det sig att i denna åldersgrupp har fler
personer än rikssnittet vårdats för bruk av psykoaktiva substanser.
I analysen beskrivs att socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal
anmälningar med orsaken missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller
hos barnen och att insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog
ökar liksom insatser i familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Det är
också fler unga på Gotland än i riket som är placerade i familjehem eller på
institution.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Handlingsplan psykisk hälsa

I den handlingsplan som togs fram efter analysen finns tre områden som
handlar om att inom en femårsperiod (från 2016) utveckla integrerade
verksamheter för barn, unga och familjer med psykisk ohälsa och komplexa
svårigheter. De tre områdena är första linjens insatser, stöd till unga vuxna och
familjestöd.
Första linjens insatser

Vad gäller första linjens insatser har samarbete mellan PrimBUP (HSF) och
Familjestödsenheten (SOF) inletts, där företrädare för verksamheterna
tillsammans med verksamhetsledare för BarnSam kommer att delta i en
nationell konferens om första linjen i oktober och i anslutning till konferensen
träffas och upprätta en plan för hur samarbetet kan intensifieras i praktiken.
Stöd unga vuxna

I handlingsplanen formuleras ambitionen att inom en femårsperiod ha en
integrerad verksamhet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten med
fokus på psykisk ohälsa hos unga vuxna. Något egentligt arbete för att
konkretisera ambitionen pågår inte. Däremot pågår samarbete avseende aktuell
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målgrupp mellan de enheter inom hälso- och sjukvården som möter unga
vuxna och i det arbetet har också barn- och elevhälsan deltagit. Samarbetet har
hittills främst rört möjligheter till gemensam kompetensutveckling och i
december förra året genomfördes en heldagsutbildning på temat neuropsykiatri
där medarbetare från alla förvaltningar som ingår i BarnSam bjöds in.
Utbildningen intresserade många och Ljusgården fylldes till sista plats.
Familjestöd

I handlingsplanen står det att metoder för långsiktigt arbete i familjer i
komplexa livssituationer ska utvecklas i samverkan med för- och grundskola
och hälso- och sjukvård.
I samverkan mellan Familjestödsenheten och grundskolan kommer under
hösten 2017 ett pilotprojekt för familjeorienterat skolstöd (FOSS) startas upp.
Projektet syftar till att fånga upp barn och unga, och deras föräldrar, i ett
tidigare skede och därmed förebygga utvecklingen av komplex problematik.
Att utveckla samverkan mellan Familjestödsenheten och hälso- och sjukvården
kvarstår.
Fördjupad analys barn och unga 2017

Som en del i Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 ska en fördjupad
analys avseende den psykiska hälsan och måendet hos barn och unga göras.
Analysen ska genomföras av verksamhetsledare tillsammans med
Barnnätverket i oktober 2017 och grunda sig på indikatorer som SKL har tagit
fram, indikatorer där Gotland har möjlighet att jämföra sig med övriga riket.
Även om analysen av indikatorerna inte är genomförd kan det konstateras att
några siffror sticker ut. Bland annat är det på Gotland drygt 10 procent av barn
i åldrarna 0 till och med 17 år som har haft kontakt med BUP, i riket är
närmare 6 procent som har haft kontakt. Siffran stämmer överens med barnoch ungdomspsykiatrins egen uppfattning, att söktrycket är högt. Under
perioden januari till och med juli 2017 mötte BUP närmare 18 procent fler
individer än under samma period 2015.
Vad gäller kontakt med första linjen för barn och ungdomar upp till 18 år är
det ingen större skillnad mellan Gotland och riket i övrigt (omkring 2 procent
har haft kontakt med första linjen). Däremot visar statistiken på att det inom
primärvården på Gotland görs jämförelsevis betydligt färre psykosociala besök
(besök hos kurator, psykolog eller KBT-utbildad samtalsterapeut) av gruppen
unga vuxna (18–24 år).
Vidare pekar siffrorna på att det är fler barn och unga på Gotland som
självskadar, medicinerar med psykofarmaka, är föremål för tvångsvård
och/eller lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det finns alltså anledning
att fortsatt rikta fokus på gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Att
vidareutveckla första linjens verksamheter och specialistpsykiatrin ses som
angeläget, så att fler barn och unga kan få tidiga insatser i form av
psykopedagogiska och sociala insatser.
En indikator undersöker andelen barn och unga (13–20 år) som via
ansökningar eller orosanmälningar har aktualiserats inom socialtjänsten. På
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Gotland har 8 procent av barnen och ungdomarna aktualiserats, jämfört med
drygt 4 procent i riket.
Verksamheternas erfarenheter

Samtal har förts med företrädare för barnpsykiatrin, barn- och elevhälsan, föroch grundskolan och socialtjänstens familjestöd. De har fått frågan om det är
några arbetssätt eller modeller som saknas på Gotland. Företrädarna tycker att
det överlag bedrivs bra verksamhet men att bristen på kompetent personal
(rekryteringssvårigheter) leder till problem. De lyfter alla fram bemanning som
den kanske största utmaningen, men också viktigaste förutsättningen. Ingen av
företrädarna kan se att någon särskild metod saknas, men samarbetet mellan
olika verksamheter/förvaltningar kan bli ännu bättre och integrerade
mottagningar ses i vissa fall som en möjlig utveckling.
Ett förslag på integrerad verksamhet som inte finns med i handlingsplanen
men som några av verksamhetsföreträdarna lyfter fram är en så kallad
familjecentral. En familjecentral kan organiseras på olika vis men vanligt är att
familjecentralen innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst. Familjecentralen ska bedriva en verksamhet riktad till föräldrar och
barn som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Om
familjecentral är en lämplig modell för Gotland behöver diskuteras vidare.
Exempel från övriga landet

I Uppsala finns ett team som kallas Katamaran, ett team liknande
Socialpsykiatriska teamet men för att få ta del av Katamarans insatser ska
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning föreligga. Med tanke på att relativt
många barn och unga på Gotland har någon neuropsykiatrisk diagnos är
arbetssättet intressant. Den uppföljning som hittills har gjorts av Katamaran
visar att familjerna är nöjda och att det under pågående insats sker
förbättringar men att behandlingseffekterna inte är bestående utan avtar när
kontakten med teamet avslutas.
Förslag

Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning
och/eller missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla
psykisk ohälsa. Därtill finns en hereditet som gör att föräldrar med egna
svårigheter eventuellt har att hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna
svårigheter. Beaktat den högre förekomsten av psykiatriska diagnoser och
missbruk bland vuxna på Gotland finns anledning att satsa särskilt på
föräldrastöd och föräldrautbildning, som ett sätt att förebygga ohälsa hos barn
och unga. Socialtjänstens familjestödsenhet har ett väl upparbetat program och
för närvarande håller mödra- och barnhälsovården på att ta fram en ny
föräldrautbildning.
Att leva med missbruk, psykisk sjukdom och/eller social utsatthet utgör
riskfaktorer för våld varför det kan vara angeläget att förbättra upptäckten av
och insatserna till våldsutsatta barn. Här pågår ett projekt, i samarbete med
Allmänna Barnhuset. Inom ramen för projektet har intervjuer med företrädare
för regionens verksamheter som riktar sig till barn och unga genomförts.
Intervjuerna har sammanställts och presenterats för en styrgrupp bestående av
verksamhetsledare för BarnSam, enhetschef för BUP och enhetschef för Barn-
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och familjeenheten. Verksamhetsledare för BarnSam tillsammans med
projektledare från Allmänna Barnhuset kommer under hösten att presentera
förslag till åtgärder/förbättringar för Barnnätverket och BarnSam.
För att tidigt fånga upp, och efter upptäckt kunna ge adekvata insatser, psykisk
ohälsa och barn och unga i riskgrupper behöver första linjen och BUP
vidareutvecklas. De senaste åren har söktrycket till BUP ökat anmärkningsvärt,
för att kunna möta behoven är fortsatta satsningar nödvändiga.
Uppföljning av Socialpsykiatriska teamet visar på goda resultat. Företrädare för
teamet tror att det skulle vara möjligt att bredda målgruppen, och även
inkludera yngre barn/ungdomar. En sådan förändring kräver
kompetensutveckling och förmodligen också ytterligare resurser.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-29

BUN AU § 79 Remiss/information från regionstyrelseförvaltningen. Insatser för barn och unga
BUN 2017/598

Arbetsutskottets beslut

•

Informationen tas emot och arbetsutskottet överlämnar förvaltningens
synpunkter som utskottets egna synpunkter.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och budget,
fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i Barnsamarbetet se över behov
och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer. Uppdraget
ska återrapporteras till regionstyrelsen. Mot den bakgrunden har
regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag vilket översänts till bland
andra barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat tjänsteskrivelse. Av
tjänsteskrivelsen framgår att förvaltningen ställer sig bakom den föreslagna
prioriteringen/bedömningen i kunskapsunderlaget. Förvaltningen föreslår dock att
detta kompletteras med överväganden om satsningar inom ytterligare två områden;
familjecentraler och nyanländas psykiska ohälsa.
Beslutsunderlag

Remiss/information från regionstyrelseförvaltningen, inklusive kunskapsunderlag.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-25.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår mot bakgrund av dels ärendets brådskande
natur dels att ärendet i egentlig mening inte översänts nämnden för remiss utan för
information, att arbetsutskottet tar emot informationen och överlämnar
förvaltningens synpunkter som utskottets egna synpunkter.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
(Barn- och utbildningsnämnden)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/136 och BUN 2017/598
25 augusti 2017

Maria Benczy
Chef för barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras
familjer inom Barnsamarbetet
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens svar som yttrande över denna remiss.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltning har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och
budget, fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i Barnsamarbetet se
över behov och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer.
Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen. Mot den bakgrunden har
regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag, vilket remitterats till
samtliga nämnder som ingår i Barnsamarbetet (BarnSam).
Mot bakgrund av uppdraget har verksamhetsledaren för BarnSam fört samtal med
verksamhetsföreträdare, där frågeställningen var om det är något arbetssätt eller
modell som saknades på Gotland. Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
fördes samtalen med barn- och elevhälsan samt med för- och grundskolan.
Förslag till yttrande har utarbetats. Av förslaget framgår att förvaltningen ställer sig
bakom den föreslagna prioriteringen/bedömningen i kunskapsunderlaget med
föreslår att detta kompletteras med överväganden om satsningar inom ytterligare två
områden; familjecentraler och nyanländas psykiska ohälsa.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltning har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och
budget, fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i
Barnsamarbetet(BarnSam) se över behov och möjligheter för ytterligare insatser för
barn, unga och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen. Mot
den bakgrunden har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag,
vilket remitterats till samtliga nämnder som ingår i BarnSam
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Verksamhetsledaren för BarnSam har med anledning av detta fört samtal med olika
verksamhetsföreträdare, där frågeställningen var om det är några arbetssätt eller
modeller som saknas på Gotland. Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
fördes samtal med barn- och elevhälsan samt med för- och grundskolan.
Bedömning/yttrande

Av bedömningen i kunskapsunderlaget framgår att satsningar i första hand ska göras
på de insatser och aktiviteter som redan finns formulerade och beslutade i
handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades år 2016 samt att särskilt fokus kan
behöva riktas på gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa.
Utöver de i kunskapsunderlaget föreslagna satsningarna, vilka förvaltningen ställer sig
bakom, vill utbildnings- och arbetslivsförvaltningen framhålla följande två områden.
•

Utifrån bedömningen att ökad samverkan mellan socialtjänst, hälso- och
sjukvård samt pedagogiska verksamhet, gällande tidiga insatser, framhålls
vikten av att ytterligare utreda frågan om familjecentral, vilket skulle kunna
öka insatsernas kvalitet för barn och deras föräldrar.

•

Mot bakgrund av att nyanländas psykiska ohälsa delvis har andra inslag och
skiljer sig mot andra gruppers psykiska ohälsa vill vi lyfta fram frågan om
behovet av eventuell utveckling av insatser för gruppen. Kan här finnas
ytterligare behov av särskilda insatser och specialiserad kompetens.

Förvaltningen ställer sig således bakom den föreslagna prioriteringen/bedömningen i
kunskapsunderlaget, vilken väl överensstämmer med förvaltningens egen analys, som
även framgår av förvaltningens verksamhetsplan och handlingsplaner.
Dock vill förvaltningen framhålla att underlaget kan behöva kompletteras med
övervägande om satsningar inom ovanstående två områden; familjecentraler och
nyanländas psykiska ohälsa.
Förslaget till yttrande har beretts i samråd med chefen för förskolan, chefen för
grundskolan och chefen för gymnasie- och vuxenutbildning.
Beslutsunderlag

Remiss och remissunderlag från regionstyrelseförvaltningen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 110

Uppdrag - ytterligare insatser för barn, unga och
deras familjer inom Barnsamarbetet

SON 2017/289
SON/AU §68

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner informationen.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer.
Barnsam presenterar en analys av psykisk hälsa för 2016 samt en handlingsplan med
fokusområdena första linjens insatser, stöd till unga vuxna samt familjestöd. En
fördjupad analys över barn och unga planeras.
Bedömning

Barnsam beskriver verksamhetens erfarenheter och ger exempel från övriga landet
samt ger förslag på utveckling av verksamheten. Socialnämnden bedömer att
ytterligare resurser kommer att krävas när det gäller kompetensförsörjningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Registrator- RS
Christine Senter, verksamhetsledare Barnsam

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/289
22 augusti 2017

Christine Senter, verksamhetsledare BarnSam

Socialnämnden

Information. Ytterligare insatser för barn, unga och deras
familjer inom Barnsamarbetet
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer.
Analys psykisk hälsa 2016

I den analys av gotlänningarnas psykiska hälsa som genomfördes 2016 framkom att
fler personer än förväntat i åldrarna 0–60 år på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare visade det sig att i
denna åldersgrupp har fler personer än rikssnittet vårdats för bruk av psykoaktiva
substanser.
I analysen beskrivs att socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal anmälningar
med orsaken missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller hos barnen och att
insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog ökar liksom insatser i
familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Det är också fler unga på Gotland
än i riket som är placerade i familjehem eller på institution.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Handlingsplan psykisk hälsa

I den handlingsplan som togs fram efter analysen finns tre områden som handlar om
att inom en femårsperiod (från 2016) utveckla integrerade verksamheter för barn,
unga och familjer med psykisk ohälsa och komplexa svårigheter. De tre områdena är
första linjens insatser, stöd till unga vuxna och familjestöd.
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Första linjens insatser

Vad gäller första linjens insatser har samarbete mellan PrimBUP (HSF) och
Familjestödsenheten (SOF) inletts, där företrädare för verksamheterna tillsammans
med verksamhetsledare för BarnSam kommer att delta i en nationell konferens om
första linjen i oktober och i anslutning till konferensen träffas och upprätta en plan
för hur samarbetet kan intensifieras i praktiken.
Stöd unga vuxna

I handlingsplanen formuleras ambitionen att inom en femårsperiod ha en integrerad
verksamhet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten med fokus på psykisk
ohälsa hos unga vuxna. Något egentligt arbete för att konkretisera ambitionen pågår
inte. Däremot pågår samarbete avseende aktuell målgrupp mellan de enheter inom
hälso- och sjukvården som möter unga vuxna och i det arbetet har också barn- och
elevhälsan deltagit. Samarbetet har hittills främst rört möjligheter till gemensam
kompetensutveckling och i december förra året genomfördes en heldagsutbildning på
temat neuropsykiatri där medarbetare från alla förvaltningar som ingår i BarnSam
bjöds in. Utbildningen intresserade många och Ljusgården fylldes till sista plats.
Familjestöd

I handlingsplanen står det att metoder för långsiktigt arbete i familjer i komplexa
livssituationer ska utvecklas i samverkan med för- och grundskola och hälso- och
sjukvård.
I samverkan mellan Familjestödsenheten och grundskolan kommer under hösten
2017 ett pilotprojekt för familjeorienterat skolstöd (FOSS) startas upp. Projektet
syftar till att fånga upp barn och unga, och deras föräldrar, i ett tidigare skede och
därmed förebygga utvecklingen av komplex problematik.
Att utveckla samverkan mellan Familjestödsenheten och hälso- och sjukvården
kvarstår.
Fördjupad analys barn och unga 2017

Som en del i Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 ska en fördjupad analys
avseende den psykiska hälsan och måendet hos barn och unga göras. Analysen ska
genomföras av verksamhetsledare tillsammans med Barnnätverket i oktober 2017
och grunda sig på indikatorer som SKL har tagit fram, indikatorer där Gotland har
möjlighet att jämföra sig med övriga riket.
Även om analysen av indikatorerna inte är genomförd kan det konstateras att några
siffror sticker ut. Bland annat är det på Gotland drygt 10 procent av barn i åldrarna 0
till och med 17 år som har haft kontakt med BUP, i riket är närmare 6 procent som
har haft kontakt. Siffran stämmer överens med barn- och ungdomspsykiatrins egen
uppfattning, att söktrycket är högt. Under perioden januari till och med juli 2017
mötte BUP närmare 18 procent fler individer än under samma period 2015.
Vad gäller kontakt med första linjen för barn och ungdomar upp till 18 år är det
ingen större skillnad mellan Gotland och riket i övrigt (omkring 2 procent har haft
kontakt med första linjen). Däremot visar statistiken på att det inom primärvården på
Gotland görs jämförelsevis betydligt färre psykosociala besök (besök hos kurator,
psykolog eller KBT-utbildad samtalsterapeut) av gruppen unga vuxna (18–24 år).
Vidare pekar siffrorna på att det är fler barn och unga på Gotland som självskadar,
medicinerar med psykofarmaka, är föremål för tvångsvård och/eller lever med en
psykisk funktionsnedsättning. Det finns alltså anledning att fortsatt rikta fokus på
gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Att vidareutveckla första linjens

2 (4)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/289

verksamheter och specialistpsykiatrin ses som angeläget, så att fler barn och unga kan
få tidiga insatser i form av psykopedagogiska och sociala insatser.
En indikator undersöker andelen barn och unga (13–20 år) som via ansökningar eller
orosanmälningar har aktualiserats inom socialtjänsten. På Gotland har 8 procent av
barnen och ungdomarna aktualiserats, jämfört med drygt 4 procent i riket.
Verksamheternas erfarenheter

Samtal har förts med företrädare för barnpsykiatrin, barn- och elevhälsan, för- och
grundskolan och socialtjänstens familjestöd. De har fått frågan om det är några
arbetssätt eller modeller som saknas på Gotland. Företrädarna tycker att det överlag
bedrivs bra verksamhet men att bristen på kompetent personal
(rekryteringssvårigheter) leder till problem. De lyfter alla fram bemanning som den
kanske största utmaningen, men också viktigaste förutsättningen. Ingen av
företrädarna kan se att någon särskild metod saknas, men samarbetet mellan olika
verksamheter/förvaltningar kan bli ännu bättre och integrerade mottagningar ses i
vissa fall som en möjlig utveckling.
Ett förslag på integrerad verksamhet som inte finns med i handlingsplanen men som
några av verksamhetsföreträdarna lyfter fram är en så kallad familjecentral. En
familjecentral kan organiseras på olika vis men vanligt är att familjecentralen
innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.
Familjecentralen ska bedriva en verksamhet riktad till föräldrar och barn som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Om familjecentral är en
lämplig modell för Gotland behöver diskuteras vidare.
Exempel från övriga landet

I Uppsala finns ett team som kallas Katamaran, ett team liknande Socialpsykiatriska
teamet men för att få ta del av Katamarans insatser ska neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning föreligga. Med tanke på att relativt många barn och unga på
Gotland har någon neuropsykiatrisk diagnos är arbetssättet intressant. Den
uppföljning som hittills har gjorts av Katamaran visar att familjerna är nöjda och att
det under pågående insats sker förbättringar men att behandlingseffekterna inte är
bestående utan avtar när kontakten med teamet avslutas.
Förslag

Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller
missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla psykisk ohälsa. Därtill
finns en hereditet som gör att föräldrar med egna svårigheter eventuellt har att
hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna svårigheter. Beaktat den högre
förekomsten av psykiatriska diagnoser och missbruk bland vuxna på Gotland finns
anledning att satsa särskilt på föräldrastöd och föräldrautbildning, som ett sätt att
förebygga ohälsa hos barn och unga. Socialtjänstens familjestödsenhet har ett väl
upparbetat program och för närvarande håller mödra- och barnhälsovården på att ta
fram en ny föräldrautbildning.
Att leva med missbruk, psykisk sjukdom och/eller social utsatthet utgör riskfaktorer
för våld varför det kan vara angeläget att förbättra upptäckten av och insatserna till
våldsutsatta barn. Här pågår ett projekt, i samarbete med Allmänna Barnhuset. Inom
ramen för projektet har intervjuer med företrädare för regionens verksamheter som
riktar sig till barn och unga genomförts. Intervjuerna har sammanställts och
presenterats för en styrgrupp bestående av verksamhetsledare för BarnSam,
enhetschef för BUP och enhetschef för Barn- och familjeenheten.
Verksamhetsledare för BarnSam tillsammans med projektledare från Allmänna
Barnhuset kommer under hösten att presentera förslag till åtgärder/förbättringar för
Barnnätverket och BarnSam.
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För att tidigt fånga upp, och efter upptäckt kunna ge adekvata insatser, psykisk ohälsa
och barn och unga i riskgrupper behöver första linjen och BUP vidareutvecklas. De
senaste åren har söktrycket till BUP ökat anmärkningsvärt, för att kunna möta
behoven är fortsatta satsningar nödvändiga.
Uppföljning av Socialpsykiatriska teamet visar på goda resultat. Företrädare för
teamet tror att det skulle vara möjligt att bredda målgruppen, och även inkludera
yngre barn/ungdomar. En sådan förändring kräver kompetensutveckling och
förmodligen också ytterligare resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS- registrator
Christine Senter, verksamhetsledare Barnsam
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 410

Information. Ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer inom Barnsamarbetet

HSN 2017/377
HSN-AU § 415

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta
med till BarnSam att ambitionerna kring stöd för unga vuxna och familjestödsenheten behöver omhändertas.

Sammanfattning

I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer.
I den analys av gotlänningarnas psykiska hälsa som genomfördes 2016 framkom att
fler personer än förväntat i åldrarna 0–60 år på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare visade det sig att i
denna åldersgrupp har fler personer än rikssnittet vårdats för bruk av psykoaktiva
substanser.
I analysen beskrivs att socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal anmälningar
med orsaken missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller hos barnen och att
insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog ökar liksom insatser i
familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Det är också fler unga på Gotland
än i riket som är placerade i familjehem eller på institution.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
I den handlingsplan som togs fram efter analysen finns tre områden som handlar om
att inom en femårsperiod (från 2016) utveckla integrerade verksamheter för barn,
unga och familjer med psykisk ohälsa och komplexa svårigheter. De tre områdena är
första linjens insatser, stöd till unga vuxna och familjestöd.
Som en del i Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 ska en fördjupad analys
avseende den psykiska hälsan och måendet hos barn och unga göras. Analysen ska
genomföras av verksamhetsledare tillsammans med Barnnätverket i oktober 2017
och grunda sig på indikatorer som SKL har tagit fram, indikatorer där Gotland har
möjlighet att jämföra sig med övriga riket.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 415
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet och processen kring
hanteringen av ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
framföra till BarnSam att utveckling av samverkan mellan familjestödsenheten och
hälso- och sjukvården bör prioriteras i deras verksamhetsplan.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta
med till BarnSam att ambitionerna kring stöd för unga vuxna och familjestödsenheten behöver omhändertas.
Skickas till
Regionstyrelsen
Christine Senter, verksamhetsledare BarnSam

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/377
22 augusti 2017

Christine Senter
Verksamhetsledare BarnSam

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Information. Ytterligare insatser för barn, unga och deras
familjer inom Barnsamarbetet
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer.
Analys psykisk hälsa 2016

I den analys av gotlänningarnas psykiska hälsa som genomfördes 2016 framkom att
fler personer än förväntat i åldrarna 0–60 år på Gotland har registrerade psykiatriska
diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare visade det sig att i
denna åldersgrupp har fler personer än rikssnittet vårdats för bruk av psykoaktiva
substanser.
I analysen beskrivs att socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal anmälningar
med orsaken missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller hos barnen och att
insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog ökar liksom insatser i
familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Det är också fler unga på Gotland
än i riket som är placerade i familjehem eller på institution.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Handlingsplan psykisk hälsa

I den handlingsplan som togs fram efter analysen finns tre områden som handlar om
att inom en femårsperiod (från 2016) utveckla integrerade verksamheter för barn,
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unga och familjer med psykisk ohälsa och komplexa svårigheter. De tre områdena är
första linjens insatser, stöd till unga vuxna och familjestöd.
Första linjens insatser

Vad gäller första linjens insatser har samarbete mellan PrimBUP (HSF) och
Familjestödsenheten (SOF) inletts, där företrädare för verksamheterna tillsammans
med verksamhetsledare för BarnSam kommer att delta i en nationell konferens om
första linjen i oktober och i anslutning till konferensen träffas och upprätta en plan
för hur samarbetet kan intensifieras i praktiken.
Stöd unga vuxna

I handlingsplanen formuleras ambitionen att inom en femårsperiod ha en integrerad
verksamhet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten med fokus på psykisk
ohälsa hos unga vuxna. Något egentligt arbete för att konkretisera ambitionen pågår
inte. Däremot pågår samarbete avseende aktuell målgrupp mellan de enheter inom
hälso- och sjukvården som möter unga vuxna och i det arbetet har också barn- och
elevhälsan deltagit. Samarbetet har hittills främst rört möjligheter till gemensam
kompetensutveckling och i december förra året genomfördes en heldagsutbildning på
temat neuropsykiatri där medarbetare från alla förvaltningar som ingår i BarnSam
bjöds in. Utbildningen intresserade många och Ljusgården fylldes till sista plats.
Familjestöd

I handlingsplanen står det att metoder för långsiktigt arbete i familjer i komplexa
livssituationer ska utvecklas i samverkan med för- och grundskola och hälso- och
sjukvård.
I samverkan mellan Familjestödsenheten och grundskolan kommer under hösten
2017 ett pilotprojekt för familjeorienterat skolstöd (FOSS) startas upp. Projektet
syftar till att fånga upp barn och unga, och deras föräldrar, i ett tidigare skede och
därmed förebygga utvecklingen av komplex problematik.
Att utveckla samverkan mellan Familjestödsenheten och hälso- och sjukvården
kvarstår.
Fördjupad analys barn och unga 2017

Som en del i Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 ska en fördjupad analys
avseende den psykiska hälsan och måendet hos barn och unga göras. Analysen ska
genomföras av verksamhetsledare tillsammans med Barnnätverket i oktober 2017
och grunda sig på indikatorer som SKL har tagit fram, indikatorer där Gotland har
möjlighet att jämföra sig med övriga riket.
Även om analysen av indikatorerna inte är genomförd kan det konstateras att några
siffror sticker ut. Bland annat är det på Gotland drygt 10 procent av barn i åldrarna 0
till och med 17 år som har haft kontakt med BUP, i riket är närmare 6 procent som
har haft kontakt. Siffran stämmer överens med barn- och ungdomspsykiatrins egen
uppfattning, att söktrycket är högt. Under perioden januari till och med juli 2017
mötte BUP närmare 18 procent fler individer än under samma period 2015.
Vad gäller kontakt med första linjen för barn och ungdomar upp till 18 år är det
ingen större skillnad mellan Gotland och riket i övrigt (omkring 2 procent har haft
kontakt med första linjen). Däremot visar statistiken på att det inom primärvården på
Gotland görs jämförelsevis betydligt färre psykosociala besök (besök hos kurator,
psykolog eller KBT-utbildad samtalsterapeut) av gruppen unga vuxna (18–24 år).
Vidare pekar siffrorna på att det är fler barn och unga på Gotland som självskadar,
medicinerar med psykofarmaka, är föremål för tvångsvård och/eller lever med en
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psykisk funktionsnedsättning. Det finns alltså anledning att fortsatt rikta fokus på
gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Att vidareutveckla första linjens
verksamheter och specialistpsykiatrin ses som angeläget, så att fler barn och unga kan
få tidiga insatser i form av psykopedagogiska och sociala insatser.
En indikator undersöker andelen barn och unga (13–20 år) som via ansökningar eller
orosanmälningar har aktualiserats inom socialtjänsten. På Gotland har 8 procent av
barnen och ungdomarna aktualiserats, jämfört med drygt 4 procent i riket.
Verksamheternas erfarenheter

Samtal har förts med företrädare för barnpsykiatrin, barn- och elevhälsan, för- och
grundskolan och socialtjänstens familjestöd. De har fått frågan om det är några
arbetssätt eller modeller som saknas på Gotland. Företrädarna tycker att det överlag
bedrivs bra verksamhet men att bristen på kompetent personal
(rekryteringssvårigheter) leder till problem. De lyfter alla fram bemanning som den
kanske största utmaningen, men också viktigaste förutsättningen. Ingen av
företrädarna kan se att någon särskild metod saknas, men samarbetet mellan olika
verksamheter/förvaltningar kan bli ännu bättre och integrerade mottagningar ses i
vissa fall som en möjlig utveckling.
Ett förslag på integrerad verksamhet som inte finns med i handlingsplanen men som
några av verksamhetsföreträdarna lyfter fram är en så kallad familjecentral. En
familjecentral kan organiseras på olika vis men vanligt är att familjecentralen
innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.
Familjecentralen ska bedriva en verksamhet riktad till föräldrar och barn som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Om familjecentral är en
lämplig modell för Gotland behöver diskuteras vidare.
Exempel från övriga landet

I Uppsala finns ett team som kallas Katamaran, ett team liknande Socialpsykiatriska
teamet men för att få ta del av Katamarans insatser ska neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning föreligga. Med tanke på att relativt många barn och unga på
Gotland har någon neuropsykiatrisk diagnos är arbetssättet intressant. Den
uppföljning som hittills har gjorts av Katamaran visar att familjerna är nöjda och att
det under pågående insats sker förbättringar men att behandlingseffekterna inte är
bestående utan avtar när kontakten med teamet avslutas.
Förslag

Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller
missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla psykisk ohälsa. Därtill
finns en hereditet som gör att föräldrar med egna svårigheter eventuellt har att
hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna svårigheter. Beaktat den högre
förekomsten av psykiatriska diagnoser och missbruk bland vuxna på Gotland finns
anledning att satsa särskilt på föräldrastöd och föräldrautbildning, som ett sätt att
förebygga ohälsa hos barn och unga. Socialtjänstens familjestödsenhet har ett väl
upparbetat program och för närvarande håller mödra- och barnhälsovården på att ta
fram en ny föräldrautbildning.
Att leva med missbruk, psykisk sjukdom och/eller social utsatthet utgör riskfaktorer
för våld varför det kan vara angeläget att förbättra upptäckten av och insatserna till
våldsutsatta barn. Här pågår ett projekt, i samarbete med Allmänna Barnhuset. Inom
ramen för projektet har intervjuer med företrädare för regionens verksamheter som
riktar sig till barn och unga genomförts. Intervjuerna har sammanställts och
presenterats för en styrgrupp bestående av verksamhetsledare för BarnSam,
enhetschef för BUP och enhetschef för Barn- och familjeenheten.
Verksamhetsledare för BarnSam tillsammans med projektledare från Allmänna
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Barnhuset kommer under hösten att presentera förslag till åtgärder/förbättringar för
Barnnätverket och BarnSam.
För att tidigt fånga upp, och efter upptäckt kunna ge adekvata insatser, psykisk ohälsa
och barn och unga i riskgrupper behöver första linjen och BUP vidareutvecklas. De
senaste åren har söktrycket till BUP ökat anmärkningsvärt, för att kunna möta
behoven är fortsatta satsningar nödvändiga.
Uppföljning av Socialpsykiatriska teamet visar på goda resultat. Företrädare för
teamet tror att det skulle vara möjligt att bredda målgruppen, och även inkludera
yngre barn/ungdomar. En sådan förändring kräver kompetensutveckling och
förmodligen också ytterligare resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Christine Senter, verksamhetsledare BarnSam
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

GVN § 91

Information. Ytterligare insatser för barn, unga
och deras familjer inom Barnsamarbetet

GVN 2017/136
GVN AU § 81

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och budget, fått i
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i Barnsamarbetet se över behov och
möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer. Uppdraget ska
återrapporteras till regionstyrelsen. Mot den bakgrunden har
regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag vilket översänts till bland
andra barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat tjänsteskrivelse. Av
tjänsteskrivelsen framgår att förvaltningen ställer sig bakom den föreslagna
prioriteringen/bedömningen i kunskapsunderlaget. Förvaltningen föreslår dock att
detta kompletteras med överväganden om satsningar inom ytterligare två områden;
familjecentraler och nyanländas psykiska ohälsa.
Arbetsutskottet

Mot bakgrund av ärendets brådskande natur och att ärendet i egentlig mening inte
överlämnats till nämnden för remiss utan för information beslutade arbetsutskottet
att dels ta emot informationen dels att överlämna förvaltningens synpunkter som
utskottets egna synpunkter.
Beslutsunderlag

Remiss/information från regionstyrelseförvaltningen, inklusive kunskapsunderlag.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-25.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande, Saga Carlgren (V), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/136 och BUN 2017/598
25 augusti 2017

Maria Benczy
Chef för barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/
Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras
familjer inom Barnsamarbetet
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens svar som yttrande över denna remiss.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltning har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och
budget, fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i Barnsamarbetet se
över behov och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer.
Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen. Mot den bakgrunden har
regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag, vilket remitterats till
samtliga nämnder som ingår i Barnsamarbetet (BarnSam).
Mot bakgrund av uppdraget har verksamhetsledaren för BarnSam fört samtal med
verksamhetsföreträdare, där frågeställningen var om det är något arbetssätt eller
modell som saknades på Gotland. Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
fördes samtalen med barn- och elevhälsan samt med för- och grundskolan.
Förslag till yttrande har utarbetats. Av förslaget framgår att förvaltningen ställer sig
bakom den föreslagna prioriteringen/bedömningen i kunskapsunderlaget med
föreslår att detta kompletteras med överväganden om satsningar inom ytterligare två
områden; familjecentraler och nyanländas psykiska ohälsa.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltning har av regionfullmäktige, ärende om strategisk plan och
budget, fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder i
Barnsamarbetet(BarnSam) se över behov och möjligheter för ytterligare insatser för
barn, unga och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen. Mot
den bakgrunden har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett kunskapsunderlag,
vilket remitterats till samtliga nämnder som ingår i BarnSam
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Verksamhetsledaren för BarnSam har med anledning av detta fört samtal med olika
verksamhetsföreträdare, där frågeställningen var om det är några arbetssätt eller
modeller som saknas på Gotland. Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
fördes samtal med barn- och elevhälsan samt med för- och grundskolan.
Bedömning/yttrande

Av bedömningen i kunskapsunderlaget framgår att satsningar i första hand ska göras
på de insatser och aktiviteter som redan finns formulerade och beslutade i
handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades år 2016 samt att särskilt fokus kan
behöva riktas på gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa.
Utöver de i kunskapsunderlaget föreslagna satsningarna, vilka förvaltningen ställer sig
bakom, vill utbildnings- och arbetslivsförvaltningen framhålla följande två områden.
•

Utifrån bedömningen att ökad samverkan mellan socialtjänst, hälso- och
sjukvård samt pedagogiska verksamhet, gällande tidiga insatser, framhålls
vikten av att ytterligare utreda frågan om familjecentral, vilket skulle kunna
öka insatsernas kvalitet för barn och deras föräldrar.

•

Mot bakgrund av att nyanländas psykiska ohälsa delvis har andra inslag och
skiljer sig mot andra gruppers psykiska ohälsa vill vi lyfta fram frågan om
behovet av eventuell utveckling av insatser för gruppen. Kan här finnas
ytterligare behov av särskilda insatser och specialiserad kompetens.

Förvaltningen ställer sig således bakom den föreslagna prioriteringen/bedömningen i
kunskapsunderlaget, vilken väl överensstämmer med förvaltningens egen analys, som
även framgår av förvaltningens verksamhetsplan och handlingsplaner.
Dock vill förvaltningen framhålla att underlaget kan behöva kompletteras med
övervägande om satsningar inom ovanstående två områden; familjecentraler och
nyanländas psykiska ohälsa.
Förslaget till yttrande har beretts i samråd med chefen för förskolan, chefen för
grundskolan och chefen för gymnasie- och vuxenutbildning.
Beslutsunderlag

Remiss och remissunderlag från regionstyrelseförvaltningen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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RS 2017/745
20 september 2017

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Statusrapport sim- och ishallar
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Statusrapport

Visby ishall
Byggår 1975. År 2014 genomfördes ett omfattande energioptimeringsprojekt, EPCprojekt (Energy Performance Contracting), för ishallen i Visby. I samband med detta
ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att
anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd på
uppskattningsvis 15 år innan tekniska komponenter behöver ersättas. Det finns dock
behov inom en snar framtid att göra viss ytskiktrenovering, stambyte och
fönsterbyte. Byggnadsstommen har endast besiktats okulärt, dock utan anmärkning.
Där krävs en utredning för precisare prognos. Idag bedöms det inte finnas något hot
mot fortsatt verksamhet i anläggningen, men med ökad ålder finns ökad risk för
tillfälliga akutstopp.
Enligt Svenska ishockeyförbundets klassificeringssystem av anläggningar tillhör Visby
ishall kategorin Publikhall B, vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och
med division 1-nivå. Skulle Visby/Roma (idag i division 1) däremot lyckas kvalificera
sig för spel i allsvenskan krävs en ishall av kategorin Publikhall A. Om Region
Gotland inte kan tillhandahålla en ishall av kategorin Publikhall A, eller en godtagbar
handlingsplan för att uppfylla kraven, så kommer Visby/Roma tvingas spela sina
hemmamatcher på fastlandet.
Svenska ishockeyförbundet planerar att under hösten 2017 eller våren 2018
genomföra nya besiktningar av öns ishallar. Kultur- och fritidsförvaltningen, blivande
Regionsstyrelseförvaltningen, avser då tillsammans med förbundet och Visby/Roma
formulera en handlingsplan för att på kostnadseffektivaste sätt uppgradera Visby
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ishall till en Publikhall A. I övrigt kan sägas att förbundet bedömde anläggningens
allmänna standard och underhåll interiört till en 2:a på en skala från 1-5. Besiktningen
gjordes 2011.
Föreningsverksamheten i Visby ishall har på senare tid utvidgats med ett
konståkningssegment och konkurrensen om istider riskerar bli allt hårdare framöver.
Detta kan leda till krav på fler isytor i Visby. Verksamheten upplever att anläggningen
inte levererar önskad komfort eller de biutrymmen som krävs för att de skall kunna
utveckla sin verksamhet som önskat.
Ishallen byggdes ursprungligen som en ”kall hall” vilket innebär att anläggning avses
vara i drift mellan oktober och mars. Idag används anläggningen från början på
augusti och som längt till mitten på april.
Hemse ishall
Byggår 1991. År 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska
installationer. Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag
fungerar felfritt. Majoriteten av kylinstallationerna installerades 1996, vilka idag
fungerar utan anmärkning. Dock förutspås kylanläggningen inom en snar framtid
vara i behov av ersättning eller renovering då dess tekniska livslängd passerat. Vidare
härstammar rörstråket som distribuerar kylmediet från 1977 vilket innebär att dess
tekniska livslängd inom kort löper ut. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Enligt Svenska ishockeyförbundets klassificeringssystem tillhör Hemse ishall
kategorin Publikhall C. Detta innebär att den är godkänd för spel upp t.o.m. division
2-nivå. Sudrets HC huserar idag i division 3. Föreningen behöver följaktligen
avancera två seriesteg, kvalificera sig för spel i division 1, för att aktivera krav på en
Publikhall B. Med anledning av detta anses Hemse ishall idag löpa lägre risk för
utökade krav från förbundet avseende anläggningens utformning.
Slite Ishall
Byggår 2007. Ägs av idrottsföreningen IK Graip. Driftbolaget Slite idrottscenter AB,
som ombesörjer anläggningsdriften för IK Graip, anser att anläggningen är i gott
skick för överskådlig framtid. Föreningen har löpande möjligheten att söka
investeringsmedel ur Region Gotlands fritidsstöd för eventuella större
underhållsåtgärder. Föreningen har idag inget seniorlag och riskerar därför inga höjda
krav på sin anläggning från Svenska ishockeyförbundet.
Badanläggningar allmänt
Denna typ av anläggning utsätts för hårt slitage med anledning av det fuktiga
inomhusklimatet. Den fuktiga och kemiskt aggressiva miljön i en simhall innebär till
exempel korrosionsangrepp på stålkonstruktioner och inredning samt de tekniska
installationerna såsom vattenreningsanläggning, ventilationsanläggning, VA-ledningar
och elsystem med mera, samt risk för karbonatisering av betongen i
bassängkonstruktionen och kringliggande betongkonstruktioner. Detta innebär att
konstruktionens bärighet äventyras på längre sikt vid bristande underhåll.
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Den tekniska livslängden hos olika delar i denna typ av anläggningar varierar normalt
mellan 20 och 50 år. Genom olika underhålls- och reinvesteringsåtgärder kan
livslängden förlängas. Äldre anläggningar bör frekvent besiktas av specialkompetens
för att säkerställa fortsatt bärighet i konstruktionen och att rätt åtgärder vidtas. På så
vis undviks eventuella akutstopp.
Solbergabadet
Byggår 1960. Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd
kvarvarande livslängd på ca 20 år. Dock kommer det att behövas att mindre lokala
reparationer utförs för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. Bassängens skador bör hållas under uppsikt, vilket bör göras av expert med
specialkompetens för badhus, förslagsvis vart 5:e år.
Verksamhetsytorna består av en 25-metersbassäng med fem banor med en djup
hoppdel, 1-meterssvikt och 5-metersplatå. En 3-meterssvikt togs bort för några år
sedan då man befarade att betongen var i dåligt skick.
Fastighetsförvaltningsavdelningen avser dock reparera svikten under hösten 2017.
Två omklädningsrum en trappa ner gör att badet inte är anpassat för personer med
funktionsvariation, dock finns hiss. Då simhallen endast har fem banor är det svårt
att ha flera verksamheter igång samtidigt, ex föreningsverksamhet, motionssim och
skolbad.
Sett ur ett verksamhetsperspektiv så räcker inte Solbergabadet till, varken för
regionens invånare, föreningarna eller skolorna. Anläggningen är omodern och lever
inte upp till de krav som ställs idag på flera aktiviteter igång samtidigt för flera olika
målgrupper.
Hemsebadet
Byggår 1977. Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt. Det
förkommer även spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage
har identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs
föra att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en
omfattande renovering rekommenderas. De tekniska installationerna i byggnaden
fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte skett. De olika systemen i
byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar
framtid vara i behov av utbyte. Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att
inom en snar framtid genomföra en mer ingående analys av Hemsebadets status och
skick där dess framtida underhållsbehov skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt
scenario.
Då Hemsebadet har en stor bassäng med sex banor samt flera alternativa bassänger
så är badet väldigt funktionellt för att bedriva flera verksamheter samtidigt. Här kan
simklubben ha två banor samtidigt som det bedrivs simskola och allmänhetens bad
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till kommuninvånarna på de övriga banorna. Att barn- och rehabbassängen ligger
separat från stora bassängen gör det möjligt att hyra ut bassängerna separat till t ex
barnkalas, föreningsverksamhet och påverkar då t ex inte badets öppettider för
allmänheten.
Cirka sju skolor nyttjar aktivt Hemsebadet under året men kapaciteten till att ha flera
finns, dock är problematiken med transport till och från skola/simhall det som gör
att inte fler skolor nyttjar badet mer.
Kustparksbadet
Kustparken ägs och drivs av Gotlands Idrottscenter AB. Sporthallen och delar av
omklädningsrummen byggdes 1938-39. Simhallen byggdes runt 1969, då med tält.
Nya omklädningsrum och kontor byggdes 1983-84. Simhallen renoverades 1995.
Entré och reception renoverades 2004. Gotlands Idrottscenter planerar efter
upphandlingen av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund underhållsåtgärder som att
byta reningsverk i simhallen samt att tilläggs isolera apparatrum. I sporthallen
planeras byte av aerotemprar. I övriga allmänna delar planeras byte
ventilationsanläggning, renovering av herrarnas duschrum, byte radiatorer samt
tilläggsisolera tak i omklädningsrum samt målning av fasad och fönster. Om 10-15 år
uppskattas omfattande underhållsåtgärder på simhallen behövas avseende fasad,
stammar samt bassängernas konstruktion.
Beslutsunderlag
KFN § 47 2017-09-19
TN § 213 2017-09-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 213

Statusrapport angående befintligt skick för
regionens sim- och ishallar

TN 2017/2732

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner statusrapporten.
Statusrapporten överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i ”Anvisning och sammanfattning av uppdrag inför
budgetavstämningen hösten 2017” fått i uppdrag att återkomma med en
statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar. De sim- och
ishallar Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) tittat på är Solbergabadet, Visby
ishall , Hemsebadet och Hemse ishall. Statusundersökningen har haft fokus på
hallarnas skick utifrån den tekniska statusen, ej utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Angående Romabadet gjorde CBI Betonginstitutet en statusbedömning 2015-11-30
av badet på uppdrag av FFA. Resultatet blev sedan en del av den åtgärdsplan som låg
grund för reparationsbehovet av badet med en bedömd kostnad på 60 miljoner. Det
finns ett beslut inom Region Gotland att Romabadet ej skall tas i drift. Romabadet
beaktas därför ej i föreliggande statusrapport.
Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd kvarvarande
livslängd på minst 20 år om underhåll och lokala reparationer sker kontinuerligt.
Dock kommer det att behövas att mindre lokala reparationer utförs för att
konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och funktion. Bassängens skador bör
hållas under uppsikt, vilket bör göras av företag med specialkompetens för badhus,
förslagsvis vart 5:e år.
Visby ishall, år 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt( Energy Performance
Contract) för Ishallen i Visby. I samband med detta ersattes majoriteten av de
tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att anläggningen idag fungerar
felfritt och har en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 15 år innan tekniska
komponenter behöver ersättas. Det finns dock behov inom en snar framtid att göra
viss ytskiktrenovering, stambyte och fönsterbyte.
Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt, det förkommer även
spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage har även
identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs föra
att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en
omfattande renovering rekommenderas. De tekniska installationerna i byggnaden
fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte skett. De olika systemen i
byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar
framtid vara i behov av utbyte.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid
genomföra en mer ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess
framtida underhållsbehov skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.
Hemse ishall, år 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska
installationer. Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag
fungerar felfritt. Majoriteten av kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag
fungerar utan anmärkning. Dock förutspås kylanläggningen inom en snar framtid
vara i behov av ersättning, alternativ renovering då dess tekniska livslängd passerat.
Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kyl mediet från 1977 vilket innebär att
dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att behov av utbyte kan
komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Bedömning

Regionens sim- och ishallars status och skick varierar utifrån när dessa uppfördes och
vilka åtgärder som vidtagits med tiden. De tekniska livslängderna för tekniska
installationer och byggnadskonstruktion varierar även utifrån dessa parametrar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar kontinuerligt med dessa anläggningar för
att förebygga och åtgärda eventuella fel och skador som uppkommer i samband med
slitage och brukande av anläggning.
Underlagaget till statusbedömningen utgörs av rapporter framställda av CBI
Betonginstitut gällande Solbergabadet och Hemsebadets bassängers konstruktion.
Vidare har dialog förts med sakkunnig gällande respektive anläggning och platsbesök
genomförts för att skapa ett så sanningsenligt resultat som möjligt.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen
Björn Sandqvist

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2732
Tekniska nämnden

Statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar
Förslag till beslut

•
•

Att Tekniska nämnden godkänner statusrapporten enligt bilaga
Att statusrapporten överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i ”Anvisning och sammanfattning av uppdrag inför budgetavstämningen
hösten 2017” fått i uppdrag att återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för
regionens sim- och ishallar. De sim- och ishallar Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) tittat på
är Solbergabadet, Visby ishall , Hemsebadet och Hemse ishall. Statusundersökningen har haft
fokus på hallarnas skick utifrån den tekniska statusen, ej utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Hallarnas skick redovisas utförligt i bifogad bilaga.
Angående Romabadet gjorde CBI Betonginstitutet en statusbedömning 2015-11-30 av badet på
uppdrag av FFA. Resultatet blev sedan en del av den åtgärdsplan som låg grund för
reparationsbehovet av badet med en bedömd kostnad på 60 miljoner. Det finns ett beslut inom
Region Gotland att Romabadet ej skall tas i drift. Romabadet beaktas därför ej i föreliggande
statusrapport.
Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd kvarvarande livslängd på
minst 20 år om underhåll och lokala reparationer sker kontinuerligt. Dock kommer det att behövas
att mindre lokala reparationer utförs för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. Bassängens skador bör hållas under uppsikt, vilket bör göras av företag med
specialkompetens för badhus, förslagsvis vart 5:e år.
Visby ishall, år 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt( Energy Performance Contract)
för Ishallen i Visby. I samband med detta ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i
byggnaden vilket medfört att anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd
på uppskattningsvis 15 år innan tekniska komponenter behöver ersättas. Det finns dock behov
inom en snar framtid att göra viss ytskiktrenovering, stambyte och fönsterbyte.
Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt, det förkommer även
spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage har även identifierats på
bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs föra att bevara dess bärighet
och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en omfattande renovering rekommenderas. De
tekniska installationerna i byggnaden fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte
skett. De olika systemen i byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar framtid vara i
behov av utbyte.
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Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid genomföra en mer
ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess framtida underhållsbehov skall
kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.
Hemse ishall, år 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska installationer.
Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag fungerar felfritt. Majoriteten av
kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag fungerar utan anmärkning. Dock förutspås
kylanläggningen inom en snar framtid vara i behov av ersättning, alternativ renovering då dess
tekniska livslängd passerat. Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kyl mediet från 1977
vilket innebär att dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att behov av utbyte kan
komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Analys

Regionens sim- och ishallars status och skick varierar utifrån när dessa uppfördes och vilka
åtgärder som vidtagits med tiden. De tekniska livslängderna för tekniska installationer och
byggnadskonstruktion varierar även utifrån dessa parametrar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar kontinuerligt med dessa anläggningar för att förebygga
och åtgärda eventuella fel och skador som uppkommer i samband med slitage och brukande av
anläggning.
Underlagaget till statusbedömningen utgörs av rapporter framställda av CBI Betonginstitut
gällande Solbergabadet och Hemsebadets bassängers konstruktion. Vidare har dialog förts med
sakkunnig gällande respektive anläggning och platsbesök genomförts för att skapa ett så
sanningsenligt resultat som möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Bilaga
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Sammanfattning
Statusen på regionens sim-och ishallar varierar med dess byggnadsår och utförda underhålloch renoveringsåtgärder.
Konstruktionen för Solbergabadets bassäng bedöms utifrån CBI:s rapport vara i gott skick.
Vid okulär besiktning kunde inte heller några defekter identifieras gällande byggnadens
konstruktion och ytskikt.
Hemsebadet är i stort behov av renovering. Fuktskador och mikrobiell tillväxt förekommer
på ett flertal vägg- och taksektioner där sanering och eventuell ombyggnation är nödvändig
för att säkerställa inomhusklimatet. Även de ytskikt som härstammar från byggnadsåret är i
behov av utbyte, alternativt renovering då det upp kommit defekter och befaras ej finnas
något underliggande tätskikt. Vidare är bassängernas konstruktion i behov av renovering
och reparation vilket redogörs närmare i CBI Betonginstituts rapport från 2016.
De två ishallarna är byggda som ”kalla hallar” vilket innebär att avsedd brukstid utgörs
mellan oktober och mars. Bruk utöver detta intervall innebär att kylsystem får arbeta
hårdare vilket medför en högre energiförbrukning jämfört med en hall avsedd för bruk året
om.
De tekniska systemen i byggnaderna fungerar generellt sätt felfritt då kontinuerligt underhåll
och uppgradering genomförts. Ett flertal av de befintliga systemens tekniska livslängd börjar
lida mot sitt slut och kommer på sikt vara i behov av utbyte, alternativt renovering.
Majoriteten av stammar och brunnar i byggnaderna härstammar från byggnadsåren. Då det i
simhallar förekommer hårda och frätande ämnen i vatten och luft påökar detta förslitningen
av stammar och brunnar vilket resulterat i rostangrepp och läckage på rördragningar och
förstoppning i avloppsbrunnar. Ett omfattande stambyte kommer därav vara nödvändigt på
sikt.

Nomenklatur
EPC Korrodera –
PUMikrobiell tillväxt Stammar -

1

Energy performance contract
Rostangrepp
Planerat underhåll
Mögelpåväxt, rötsvampar mm.
Rördragning

Bilaga

Metod
Statusbedömningen har utförts genom okulär besiktning där varje aktuellt objekt fysiskt
inspekterats genom platsbesök. I samband med besiktning av byggnaden har dialog förts
med sakkunnig gällande berörd anläggningen för att erhålla ett så sanningsenligt resultat
som möjligt. Dialog har även först med byggnadsingenjör på Region Gotland för att få
ytterligare en källa som kan säkerställa att analysens riktighet.
För att bedöma simbassängernas(Kasunerna) status har utredningar av CBI betonginstitut
legat till grund där platsbesök ägt rum och provtagningar av betongkonstruktion genomförts
för att sedan analyseras och fastställa eventuella defekter och vilka åtgärder som bör vidtas.
Vidare har rapporten ”Tekniska livslängder och underhållsintervall, idrottsanläggningar”
framtagen av Stockholmstads Fastighetsavdelning legat till grund för de tekniska livslängder
som använts som referens i detta arbete då denna källa anses vara den mest relevanta för
arbetets syfte.
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Bedömning av Solbergabadets status
Sammanfattning
Då det i badhus råder en hög relativ fuktighet med ett flertal hårda och frätande ämnen i luft
och vatten påverkar detta förslitningen av olika installationer och konstruktioner. Detta
medför att den tekniska livslängden drastiskt reduceras i jämförelse med andra miljöer.
Genom den omfattande renoveringen 1999 förlängdes ett flertal komponenters livslängd
betydligt. Sammanfattningsvis är statusen på badhusets konstruktioner och ytskikt god.
Bassängen har en kvarvarande livslängd på minst 20 år om underhåll och lokala reparationer
sker kontinuerligt. Majoriteten av VVS-installationerna som installerades 1999 kommer inom
en snar framtid vara i behov av ersättning då dess tekniska livslängd närmar sig slutet eller
redan passerat. Resultatet av detta kan komma bli ökade drift och underhållskostnader,
otillfredsställande inomhusklimat, dyra akuta åtgärder och driftstopp där verksamheten blir
lidande.
Vidare har inget stambyte genomförts sedan byggåret. Då det som tidigare nämnts
förekommer ett flertal hårda och korrosionsframkallande ämnen i byggnaden och dess
vatten är rörledningar och brunnar därför extra utsatta. Detta har bidragit till korrosion på
rör och i brunnar vilket bidragit till läckage där lokala reparationer genomförts. Dessa
problem förutspås eskalera med tiden och därav bör ett stambyte genomföras snarast.
För att säkerställa statusen för hela byggnaden och dess konstruktion bör en djupare analys
utföras där eventuella fuktgenomträningar och mikrobiell tillväxt kartläggs.

Allmänt

Byggnadsår:
Omfattande renovering:
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Puts
Källargrund
Papp
2-glas

Fasad
Vid okulär besiktning bedöms fasaden vara i gott skick. Inga sprickbildningar eller defekter
identifierades vid tillfället. Underhåll av fasaden genomfördes i samband med den
omfattande renoveringen 1999 och förutspås ha en kvarvarande livslängd på ca 10-20 år
innan åtgärd krävs.
Stomme
Byggnadens stomme bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där dess tekniska
livslängd ej befaras ha överskridits. För att säkerställa konstruktionens fortsatta bärighet bör
en ingående analys och provtagning av sakkunnig för att kunna estimera kvarvarande
livslängd.
Källargrund
Källargrunden bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där inga defekter
identifierats.
Fönster
Majoriteten av de befintliga fönsterna härstammar från byggnadsåret 1960 med undantag
för ett fönsterparti som kontinuerligt bytts ut pga. av skadegörelse. Den tekniska livslängden
har därmed sedan länge passerat vilket medför en omotiverat hög energiförbrukning och
försämrat inomhusklimat.
Yttertak
Takpappen byttes ut 2012 då den tidigares tekniska livslängd var slut. Vid okulär besiktning
bedöms taket och dess plåt detaljer vara i gott skick med en kvarvarande livslängd på 15-20
år.
Innertak och bjälklag
Vid okulär besiktning noterades inga defekter. Dock gavs ingen möjlighet till att undersöka
detta närmare då tillgänglighet var begränsad. Detta bör därför undersökas närmare för att
säkerställa att inte mikrobiell tillväxt och fuktskador förekommer i konstruktion och bjälklag.
Ytterväggar
Vid okulär besiktning noterades inga defekter eller fuktgenomslags indikationer. Detta bör
dock undersökas närmare för att säkerställa fuktkvot i vägg och mätning av eventuell
mikrobiell tillväxt.
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Bassängen
Under 2011 utfördes en statusbedömning av badhusets bassäng. Vid tillfället noterades ett
fåtal skador i from av sprickor, läckage, bortspjälkad betong och korroderade armeringsjärn.
2016 genomfördes en liknande besiktning där det konstaterades att antalet skador och dess
omfattning ökat väsentligt sedan den tidigare utredningen.
Trots ovanstående bedömer CBI betonginstitut att bassängens konstruktion fortfarande är i
relativt gott skick. Dock krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete med lokala reparationer för att
säkerställa dess bärighet och funktion bibehålls.
Rekommenderade åtgärder enligt CBI
Spjälkningsskador bör repareras lokalt genom att rost skadad armering bilas fram, rengörs
och eventuellt kompletteras. Därefter repareras skadan genom att ny betong gjutes eller
sprutas på och runt armeringsjärnen.
I övrigt bör bassängens skador hållas under uppsikt, vilket bör göras av CBI Betonginstitutet
eller annan likvärdig kompetens, förslagsvis vart 5:e år.

Luftbehandlingsinstallationer
Badhuset ventileras via tre luftbehandlingsaggregat.
TA3,FF1,FF2 – Betjänar teknikutrymmen, installations år: 2000
TA2/FF2 Betjänar Omklädningsrum, bastu, entré, installations år: 2000
VÅA1 – Betjänar Simbassäng, Installations år: 2001
Ventilationen i badhuset fungerar idag felfritt där ett tillfredställande inomhusklimat kan
hållas. Dock börjar samtliga ventilationsaggregats tekniska livslängd lida mot sitt slut vilket
bidragit till att reservdelar för vissa komponenter ej går att få tag i. Därav bör ett utbyte
planeras för inom en snar framtid.

Värmeinstallationer
I samband med den omfattande renoveringen som ägde rum år 1999 ersattes de befintliga
värmeinstallationerna med nya. Idag fungerar anläggningen felfritt där en god miljö erhålls.
Dock kommer ett flertal komponenter inom en snar framtid behöva ersättas då dess
tekniska livslängd har eller inom en snar framtid kommer överskridas vilket kan medför
ökade underhålls-och driftkostnader och ett bristande bad- och inomhusklimat.

Sanitetsinstallationer
Badhusets sanitetsutrymmen bedöms vara i gott skick utifrån okulär besiktning.
Ett flertal åtgärder i form av planerat underhåll har vidtagits i form av
Nya golvbrunnar ca år
Nytt kakel i duschutrymme ca år
Utbyte av bastupanel år
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Styr och reglertekniska installationer
Den befintliga styr och reglerutrustningen i byggnaden installerades i samband med den
omfattande renoveringen som genomfördes 1999. Den tekniska livslängden för
installationen har överskridits och bör ersättas inom en snar framtid. Idag fungerar dess
funktioner utan anmärkning.

Sammanställning av komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Visby ishalls status
Sammanfattning
Ishallen byggdes år 1973 som en ”kall hall” vilket innebär att avsett bruk av anläggning
utgörs perioden mellan mars och oktober. Majoriteten av konstruktionen härstammar från
byggnadsåret där inget omfattande underhåll genomförts mer än omläggning av takpapp.
Vid okulär besiktning kunde inga defekter på konstruktionen identifierats och skicket på de
olika komponenterna bedöms vara i god kondition trots sin ålder. Inom en snar framtid
kommer det dock ett fönsterbyte vara nödvändigt då dess tekniska livslängd sedan länge
passerat vilket medför försämrad isoleringsförmåga och därmed förhöjda driftkostnader då
kylanläggningen får arbeta hårdare för att motverka detta. Vidare förutspås det inom en
snar framtid vara nödvändigt med ett stambyte och renovering av träpanel då dess tekniska
livslängd har, eller inom kort passerar.
År 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt för Ishallen i Visby. I samband med detta
ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att
anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 15
år innan tekniska komponenter behöver ersättas.

Allmänt

Byggnadsår:
EPC projekt:
Renovering pist:
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Träpanel
Platta på mark
Papp
2-glas

Fasad
Fasaden består av träpanel vilken vid okulär besiktning bedöms vara i gott skick trots att dess
tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut. Inom en snar framtid kan det dock komma att bli
aktuellt att ersätta sektioner av panelen, alternativt byta hela.
Inga iögonfallande sprickbildningar på sockel identifieras vid besiktningstillfället.
Stomme
Byggnadens stomme bedöms utifrån okulär besiktning vara i gott skick där dess tekniska
livslängd ej befaras ha överskridits. För att säkerställa konstruktionens fortsatta bärighet bör
en ingående analys och provtagning av sakkunnig utföras för att bedöma dess kvarvarande
livslängd.
Grund
Grunden består av platta på mark. Vid okulär besiktning noterades inga defekter och
bedöms vara i god kondition med en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 30-40 år.
Fönster
Majoriteten av fönstren på byggnaden härstammar från byggnadsåret 1973. Detta innebär
att dess tekniska livslängd passerat vilket resulterar i att dess isoleringsförmåga försämras
med åren vilket medför en högre driftkostnad då kylanläggningen får arbeta hårdare för att
kompensera för detta.
Tak
Takpappen lades om år 2002 på sektionen över rink och läktare medans pappen över
serveringsdelen byttes 2014. Vid okulärbesiktning bedöms taket och dess plåtdetaljer vara i
gott skick med en kvarvarande livslängd på ca 15 respektive 30 år.

Pist
Under 2016 utfördes en renovering av pisten då det under tidigare säsong uppkommit
sprickbildningar i isen. Anledningen till detta berodde på att fogarna mellan de olika
sektionerna av den underliggande betongkonstruktion bestod av silikon där kontentan blev
att isen inte fick fäste. Detta åtgärdades genom att befintligt färglager avlägsnades och
fogarna ersattes med ett bättre lämpat material för att därefter applicera två lager epoxi
över konstruktionen.
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Luftbehandlingsinstallationer
Ishallen betjänas idag av 2 luftbehandlingsaggregat placerade i markplan.
VÅA1
- Betjänar serveringsdel och omklädningsrum. Installations år: 2014
TA1, FF2
- Betjänar ishallen. Installations år: 2014 i samband med EPC.
Statusen på luftbehandlingsinstallationerna är mycket god och tillfredsställer
ventilationsbehovet i byggnaden. Installationerna har en uppskattad kvarvarande teknisk
livslängd på ytterligare 15-20 år.

Värmeinstallationer
Värmebehovet i byggnaden förses via fjärrvärme.
Under 2014 ersattes ett stort antal värmeinstallationer med energieffektiva komponenter i
samband med EPC projektet. De övriga värmeinstallationerna härstammar från 2006.
Samtliga installationer fungerar idag felfritt och har en estimerat kvarvarande teknisk
livslängd på ca 30 år med undantag för ett fåtal komponenter.

Kylinstallationer
Den befintliga kylanläggningen installerades 2014. Anläggningen fungerar idag felfritt.

Sanitetsinstallationer
Sanitetsutrymmen i anslutning till omklädningsrummen renoverades 2015 och är i gott
skick. Inga defekter identifierades vid besiktningstillfället.

Styr och reglertekniska installationer
I samband med EPC projektet 2014 ersattes samtlig styr- och reglertekniska installationer.
Dessa fungerar idag bekymmerfritt och har en estimerat kvarvarande teknisk livslängd på ca
10-15 år.

Elinstallationer
Idag finns ett lågspänningsställverk och ett högspänningsställverk som förser byggnaden
med dess elbehov. Lågspänningsverket är lokaliserat i samma driftutrymme som
ventilationsaggregaten har en uppskattad tidsålder på ca 20 år och fungerar idag felfritt.
Detta innebär att installationen har en estimerad kvarvarande livslängd på ca 15 år.
Högspänningsställverket som är placerat i driftutrymmet intill lågspänningsställverket är
med stor sannolikhet installerad i samband med byggnadsåret, dvs år 1973. Detta innebär
att dess livslängd idag uppgår till 44 år och därmed har dess tekniska livslängd passerad.
Detta har resulterat i att ett flertal åtgärder vidtagits på senare tid för att säkerställa
säkerheten och brandrisken. Ställverket bör ersättas inom en snar framtid både ur
säkerhets- och ekonomiska aspekter.
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Sammanställning av komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Hemsebadets status
Sammanfattning
Hemsebadet huvuddel byggdes år 1977 där en utökning med en rehabiliteringsbassäng ägde
rum 1996 som renoverades 2014. Vidare tillkom två omklädningsrum, en mindre
barnbassäng och aktivitetshall år 2015.
Hemsebadet är idag i stort behov av renovering. På ytter- och innerväggar i den äldsta delen
av byggnaden förekommer fuktangrepp och mikrobiell tillväxt där sanering och eventuell
ombyggnation rekommenderas. Ytskikten i sanitetsutrymmen i anslutning till och runt den
stora bassängen härstammar från byggnadsåret där dåliga fogar förekommer och är i behov
av åtgärd. Även befintliga stammar och golvbrunnar i byggnaden härstammar från 1977 där
defekter i form av täta brunnar förekommer. Spjälkningsskador till följd av korroderande
armering och läckage har även identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt
åtgärdsarbete krävs föra att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta
eskalera och en omfattande renovering rekommenderas.
De tekniska installationerna i byggnaden fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och
utbyte skett. De olika systemen i byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär
att ett flertal komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en
snar framtid vara i behov av utbyte.
Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid genomföra en
mer ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess framtida underhållsbehov
skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.

Allmänt

Byggnadsår
Tillbyggnad av rehabiliteringsbassäng
Renovering rehabiliteringsbassäng
Tillbyggnad två nya omklädningsrum, mindre bassäng och aktivitetshall
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Betong
Betong och skalmur av tegel och träpanel
Källargrund/Platta på mark
Papp
2-glas

Yttertak
Yttertaket har generellt sett bra fall med undantag för ränndalar och genomföringar där
vattnet blir stående vilket medför påökad risk för läckage. Pappen är i gott skick med en
estimerad kvarvarande livslängd på ca 10 år.
Innertak
Över simbassänger (förutom lilla simbassängen från 1977) består takkonstruktionen av
limträbalkar, TRP-plåt och utanpåliggande isolering samt takpapp. Ovan omklädning och
duschrum består takkonstruktionen av ett gjutet betongvalv med isolering (tilläggs isolerat
2006), plywood (underlagstak) och takpapp/takduk. Vid besiktning noterades mikrobiell
tillväxt på underlagstak och intill takfot vilket bör undersökas närmare då tillgängligheten vid
besiktningstillfället var begränsad. Konsekvensen av den mikrobiella tillväxten och
fuktskadorna kan komma att påverka inomhusmiljön negativt i form av allergiska reaktioner
och unken lukt. Vidare har det genom samtal med fastighetsskötare framkommit att läckage
sker vid hårt väder.
Fasad
Fasaden består av fasadtegel med överliggande träpanel på ett flertal ställen. Vid
besiktningstillfället framkom att fuktgenomslag har förekommit som åtgärdats. Vidare
noterades sprickbildning i den sydöstra fasaden och fogarna mellan de olika
gjutningselementen är mycket dåliga. Träpanelen är i förhållandevis god kondition där ett
fåtal sektioner på sikt förväntas nödvändigt med ett utbyte.
Grund
Grunden består av källargrund i anslutning till bassängerna och platta på mark på de övriga
delarna. Vid okulär besiktning identifierades inga defekter och grunden bedöms vara i gott
skick.
Golv
Golven i dusch- och omklädnadsutrymmen i anslutning till bassängerna samt runt
bassängområden består av klinkerplattor som härstammar från byggnadsåret. På ett flertal
områden förekommer brister i fogar som troligtvis beror på slitage. Rekommenderade
åtgärd avser att befintligt ytskikt avlägsnas och ersätts med nytt.
Fönster
Majoriteten av fönsterna i byggnaden härstammar från byggnadsåret vilket innebär att dess
tekniska livslängd passerat. Vid okulär besiktning noterades även att dessa fönster var i
dåligt skick och är i behov av renovering eller utbyte. Konsekvensen av de dåliga fönsterna
blir en omotiverat hög energiförbrukning vilket i en badanläggning med hög
inomhustemperatur och relativfuktighet medför en stor merkostnad i from av energi.
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Stomme
Vid okulär besiktning noterades inga defekter som påverkar stommens bärighetsförmåga.
Vidare ser även limträbalkarna för tak konstruktionen ut att vara i gott skick.
Innerväggar
På ett flertal innerväggar finns synliga tecken på mikrobiell tillväxt som följd av organiska
material i konstruktionen. De drabbade sektionerna är i behov av sanering och eventuell
ombyggnation då följden av skadorna kan komma att bli ett bristande och
allergiframkallande inomhusklimat.
Ytterväggar
Majoriteten av ytterväggarna består av en tung konstruktion av betong med mellanliggande
isolering och skalmur av tegel eller fasad av trä eller skivmaterial. På ett flertal ställen har
tydliga tecken på fuktskador och mikrobiell tillväxt identifierats . Sannolikt behöver de
drabbade områdena saneras och byggas om inom en snar framtid för att undvika ett
bristfälligt inomhusklimat.

Bassänger
CBI betonginstitut bedömer att ett flertal lokala reparationer är nödvändiga för att bevara
bassängernas bärighet och funktion.
De mest omfattande skadorna som noterats beror sannolikt på relativt långt gången
armeringskorrosion med avspjälkad betong som följd. Ett flertal läckagage har även
identifierats runt om konstruktionerna. Troligt är även att de konstruktionsdelar som idag
inte uppvisar några skador kommer på sikt även drabbas av liknande skador.
Som alternativ till det kontinuerliga reparationsarbetet som krävs för att bibehålla
funktionen och bärigheten hos konstruktionen förespråkar CBI en totalrenovering av
badhuset där
 Lokala skador repareras.
 Allt material ovan konstruktionsbetong i och runt bassängerna avlägsnas.
 Ett tätskikt appliceras i bassängen, och runt om bassängerna.
 Sedvanliga bassängmaterial appliceras på tätskiktet.
 Luftavfuktare monteras i källarplanet så att den relativa fuktigheten sänks.
Genom dessa alternativa åtgärder kan läckagen stoppas och konstruktionen räddas. Därav
kan badhuset troligen nyttjas en betydligt längre tid än om endast lokala skador
kontinuerligt åtgärdas.

Vattenrening
Vattnet i den stora 25m bassängen renas idag genom ett system som härstammar från
byggnadsåret 1977. I reningsprocessen förekommer cancerogena ämnen i form av Diatomit.
Processen fungerar idag felfritt med undantag för logistik och lagringsmöjligheter för klor
och saltsyra där verksamheten riskerar att få stänga vid fel eller utebliven leverans.
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Önskemål har framkommit om bättre förutsättningar för lagringsutrymmen, alternativt
självproduktion av klor samt utbyte av vattenrening för den stora bassängen.

Luftbehandlingsinstallationer
Badhuset ventileras via tre luftbehandlingsaggregat och två frånluftsfläktar.






VÅA1 – Försörjer 25 m bassängen och den mindre simhallen, installations år: 2000
VÅA2 – Försörjer omklädnadsrum och tränings, installations år: 2013
VÅA4 – Försörjer Rehabiliterings bassäng, installations år: 1996
FF5 – Försörjer simhall, installations år: 1996
FF4 – Försörjer förråd mm. Installations år: 1996

Luftbehandlingsinstallationerna status är god trots dess ålder och tillfredsställer
ventilationsbehovet i byggnaden. Inom kort planeras VÅA4 ersättas med nytt aggregat då
dess tekniska livslängd passerat och beställning är gjord.

Värmeinstallationer
Den befintliga fjärrvärmeväxlaren och bassängvärmeväxlarna installerades år 2000 och är
därmed 17 år gamla. Den tekniska livslängden för dessa värmeväxlare uppges till 15 år vilket
innebär att denna passerat för de befintliga. Vidare fungerar idag värmeväxlarna felfritt mer
än att dess verkningsgrad kan ifrågasättas gentemot moderna.
Radiatorsystemet härstammar från byggnadsåret 1977 och fungerar idag felfritt trots sin
ålder.

Sanitetsutrymmen
Duschutrymmena och dess tillhörande omklädningsrum samt bastun härstammar från
byggnadsåret. Ytskikten har kontinuerligt åtgärdats i samband med uppkomna defekter
vilket medfört kakeldifferens mm. Även fogarna är slitna.

Styr- och reglertekniska installationer
Styr- och reglertekniska installationerna i byggnaden har bytts ut kontinuerligt och har
därmed varierande ålder. De fungerar idag felfritt och inga synpunkter gällande defekter har
framkommit av fastighetstekniker mer än de som styr vattenreningen för den stora 25 m
bassängen. Denna styrning härstammar från byggnadsåret och dess tekniska livslängd har
sedan länge passerat och bör ersättas inom en snar framtid.

Stammar & brunnar
Majoriteten av stammarna i byggnaden består av gjutjärn och härstammar från
byggnadsåret och är därmed 40 år gamla. Då det i badhus och dess spillvatten förekommer
ett flertal hårda och korroderande ämnen är stammar och rördragningar extra utsatta vilket
14
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gör att dess tekniska livslängd minskar gentemot andra byggnader där liknande material
används. Därmed har den tekniska livslängden för badhusets stammar och
spillvattenbrunnar passerat. Detta har resulterat i komplikationer i form av korrosion och
stop i brunnar. Situationen förutspås eskalera med tiden i form av läckage från stammar till
följd av korrosion och ytterligare stopp i brunnar om inte ett byte äger rum inom en snar
framtid.

Elinstallationer
Ställverket som förser byggnaden med dess elbehov byttes ut 2013 och är därmed i gott
skick. Den äldre belysningen i byggnaden ersattes 2009 med ett nytt Dali system som idag
fungerar felfritt.

Sammanställning komponenter och tekniska livslängder
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Bedömning av Hemse ishalls status
Sammanfattning
Ishallen byggdes år 1989 över en äldre utomhus rink som en ”kall hall” vilket innebär att
ishallen avser brukas perioden mellan oktober och mars. Bruk utöver dessa månader innebär
att kylanläggningen får arbeta hårdare för att kompensera för den varmare
utomhustemperaturen sommarhalvåret medför. Vidare finns ingen isolering under pisten
vilket i sin tur innebär en ökad energiförbrukning då en stor del av den producerade kylan
överförs till den underliggande marken. Vid okulär besiktning noterades inga defekter på
byggnadens konstruktion.
2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska installationer. Värme-,
ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag fungerar felfritt. Majoriteten av
kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag fungerar utan anmärkning. Dock förutspås
kylanläggningen inom en snar framtid vara i behov av ersättning, alternativ renovering då
dess tekniska livslängd passerat. Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kylmediet
från 1977 vilket innebär att dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att
behov av utbyte kan komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt
idag.

Allmänt

Byggnadsår –
Renovering av tekniska system -

1989
2008

Ishallen uppfördes 1989 ovan en befintlig utomhusrink som estimeras härstamma från
mitten av 70-talet. Hallen byggdes då som en ”kall hall” vilket innebär att den avses
avvändas från oktober-mars och isolerats därefter. Vid brukande av ishallen utöver dessa
månader får kylanläggningen arbeta mycket hårt vilket medför en hög energiförbrukning.
Vidare finns ingen isolering under pisten vilket innebär att en stor del av kylan som
produceras överförs till den underliggande marken vilket innebär en omotiverad
energiförlust.
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Byggnad
Stomme:
Fasad:
Grund:
Tak:
Fönster:

Limträstomme
Korrugerad plåt & Träpanel
Platta på mark
Plåt
2-glas

Fasad
Fasaden består av korrugerad plåt och träpanel. Träpanelen har nyligen bytts ut och
plåtsektionerna härstammar från byggnadsåret. Vid okulär besiktning noterades inga
framträdande defekter i fasaden.
Stomme
Byggnadens stomme består av limträbalkar. Vid besiktningstillfället noterades inga
iögonfallande defekter som kan påverka dess bärförmåga. Konstruktionen bedöms vara i
gott skick.
Grund
Grunden utgörs av platta på mark. Endast ett fåtal sprickbildningar har uppkommit genom
åren som åtgärdats omgående. Grunden bedöms vara i gott skick.
Fönster
Majoriteten av fönstren i byggnaden härstammar från byggnadsåret. Skicket på dessa
varierar där det inom en snar framtid bör planeras för ett byte för att undvika omotiverade
energiförluster.
Tak
Yttertaket består av plåt vilket lades om för ca 5 år sedan. Skicket bedöms vara i god
kondition med en kvarvarande teknisk livslängd på minst 30 år.

Pist
Pisten härstammar från innan byggnadsåret av ishallen då den frånbörjan var en
utomhusrink. Detta innebär att ingen underliggande isolering existerar vilket medför hög
energiförbrukning då en stor del av den producerade kylan överförs till den underliggande
marken. Pistens konstruktion består av en grusbädd där rören för kylmedia är dragen.
Genom dialog med sakkunnig för byggnaden och dess historia bedöms denna rördragning
vara ca 40 år gammal vilket innebär att dess tekniska livslängd lider mot sitt slut.

Luftbehandlingsinstallationer
Luftomväxlingen i byggnaden sker idag via 3 ventilationsaggregat.
VÅA1
VÅA2
VÅA3
17

- Betjänar Omklädnings rum, mm. Installations år: 2007
- Betjänar Cafeteria och personalutrymmen. Installations år: 2008
- Betjänar Klubbrum. Installations år: 2008
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Statusen på luftbehandlingsinstallationerna är idag god och tillfredsställer ishallens
ventilationsbehov. Installationerna har en estimerad kvarvarande livslängd på ca 8-10 år.

Värmeinstallationer
Byggnadens befintliga värmeinstallationer installerades 2007 och fungerar idag felfritt.
Installationerna har en kvarvarande teknisklivslängd på uppskattningsvis 10-30 beroende på
komponent.

Kylinstallationer
Pistens befintliga kylinstallation installerades 1996 där ett flertal åtgärder vidtagits genom
åren. Anläggningen fungerar idag felfritt trots att dess tekniska livslängd passerat. Vidare bör
det förberedas för ett eventuellt byte, alternativt renovering kan komma bli nödvändigt då
defekter förutspås eskalera med tiden.

Sanitetsinstallationer
Dusch och omklädningsutrymmen renoverades för ca 10 år sedan där statusen idag är god.

Styr och reglertekniska installationer
I samband med renovering av installationssystem 2008 uppgraderades samtlig styrutrustning
i byggnaden vilken idag fungerar felfritt. Den tekniska livslängden för dessa installationer
löper ut inom de närmsta 10 åren.

Elinstallationer
Den befintliga belysningen i byggnaden installerades i samband med den tekniska
renoveringen 2008.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut



Statusrapport för sim- och ishallar godkänns.
Förvaltningen uppdras att göra kompletteringar i rapporten med statistik
rörande nyttjande och besökande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Budgetberedningen har gett regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag (RF § 87, 2017-06-19) att lämna statusrapport på sim- och
ishallarnas skick. Kultur- och fritidsnämnden kan bland annat bidra med information
om verksamhetsbelastning/anpassning och nyttjandegrad.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
statusrapporten för sim- och ishallar och att förvaltningen uppdras att göra vissa
kompletteringar gällande statistik rörande nyttjande och besökande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Pär Gustavsson.

Expedieras:

Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur och fritidsförvaltningen

1 (4)

Fritidsavdelningen

Datum 4 september 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Statusrapport sim- och ishallar
Hemsebadet
Hemsebadet är Region Gotlands nyaste simhall, byggd 1977 och har således 40-års
jubileum i år. Anläggningen innefattar en 25-metersbassäng med sex banor, en
rehabbassäng, en barnpool och ett litet lekland samt en bubbelpool. Fyra stycken
omklädningsrum varav två är anpassade för personer med funktionsvariation. Det
finns även en aktivitetslokal för att bedriva funktionell träning. Hela anläggningen
ligger på bottenplan och är således väldigt tillgänglig för samtliga målgrupper, från
barn till äldre.
En omfattande renovering/upprustning gjordes under 2012-2013 då reception och
omklädningsrum för personer med funktionsvariation byggdes.
I och med att Hemsebadet har sex banor samt flera olika bassänger så är badet
väldigt funktionellt för att bedriva flera verksamheter samtidigt. Här kan simklubben
ha två banor samtidigt som det bedrivs simskola och allmänhetens bad till
kommuninvånarna på de två fyra. Att barn- och rehabbassängen ligger separat från
stora bassängen gör det möjligt att hyra ut bassängerna separat till t ex barnkalas,
föreningsverksamhet och påverkar då t ex öppettider för allmänheten.
Hemsebadets upptagningsområde på veckorna är södra Gotland med omnejd medan
det på helgen är hela Gotland. Tittar man på föreningar och privata företag som hyr
badet så är det i första hand rehab-bassängen som är den bassäng som lockar folk i
form av vattengymnastik för äldre. Hemse BK har en sektion inom simning men
man kan inte alls jämföra sig med det föreningsliv och aktiviteter som bedrivs på
Solbergabadet i Visby.
Cirka sju skolor nyttjar aktivt Hemsebadet under året men kapaciteten till att ha flera
finns, dock är problematiken med transport till och från skola/simhall det som gör
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

att inte fler skolor nyttjar badet mer.
Solbergabadet
Invigdes 1961 och är 56 år gammalt. En 25-metersbassäng med fem banor med en
djup hoppdel, 1-meterssvikt och 5-metersplatå. 3-meterssvikten togs bort för några
år sedan då man befarade att betongen var i dåligt skick. Två omklädningsrum en
trappa ner gör att badet inte är anpassat för personer med funktionsvariation, dock
finns det en hiss.
Då simhallen endast har fem banor är det svårt att ha flera verksamheter igång
samtidigt. Detta innebär att endast en aktivitet åt gången, så som t ex
föreningsverksamhet, motionssim och skolbad, är möjligt.
Föreningslivet med simklubben Wisby simsällskap i spetsen har över 1000
medlemmar och ca 550 aktiva barn och ungdomar i sin verksamhet som innefattar
nybörjarsimskola, plask och lek till elitsatsning flera gånger i veckan. Sedan några år
tillbaka har de även en simhoppsektion som blir större för varje år.
Bristen på banor och extra bassänger gör att föreningarna har svårt att växa
ytterligare då det krävs mera träningstider som i sin tur skulle innebära minskade
öppettider för allmänheten. Öppettider som redan idag är alldeles för begränsade på
grund av ovan nämnda. Även avsaknaden av en 3-meterssvikt gör det svårt för
simhopparna att utveckla sin verksamhet ytterligare.
För att skolan ska få de tider de behöver för att garantera simkunnighet enligt
läroplanen så prioriteras deras tider. Ett tjugotal skolor använder Solbergabadet varje
vecka under läsåret men det är trångt och prioriteringar får göras för att välja vilka
skolor som får plats först.
Så sett ur ett verksamhetsperspektiv så räcker inte Solbergabadet till, varken för
regionens invånare, föreningarna eller skolorna. Anläggningen är gammal och lever
inte upp till de krav som ställs idag med flera aktiviteter igång samtidigt för flera
målgrupper.
Solbergabadet nyttjas ca 96 tim/vecka. Timmarna fördelas på tre olika nyttjande
grupper 29% för skolbad, 29% till allmänhet och 42% till föreningslivet och andra
betalande grupper.
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Badstatistik
Statistikrutan redovisar belastningen i badhusen på antal badande personer.
Badhusen nyttjas av tre brukargrupper allmänhet, föreningsverksamhet och skolbad.
År
2016
2015
2014

Solbergabadet
47504
21056*
27173*

Romabadet
0
36902
42723

*Ingen tillförlitlig statistik p.g.a. dataproblem

Hemsebadet
51809
43240
52346

KA3 badet SUMMA
3337
102650
3429
104627
3665
125907

Simhallar för simidrott http://www.simarena.se/Anlaeggningsspecifikation-2.html
Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden. SKL
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-197-6.pdf?issuusl=ignore

Is-hallarna
Ur ett verksamhetsperspektiv så uppfyller de regionala ishallarna i Visby och Hemse
de arenakrav som Svenska ishockeyförbundet idag ställer för att Visby/Roma
(Division 1) och Sudrets HC (Division 3) skall kunna delta i seriespel på respektive
nivå. Föreningsägda Slite ishall har idag inget seniorlag och riskerar därför inga höjda
krav på sin anläggning från förbundet.
Visby ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Visby ishall kategorin Publikhall B,
vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med division 1-nivå. Skulle
Visby/Roma däremot lyckas kvalificera sig för spel i allsvenskan så krävs en ishall av
kategorin Publikhall A. Om Region Gotland inte kan tillhandahålla en ishall av
kategorin Publikhall A eller en godtagbar handlingsplan för att uppfylla kraven så
kommer Visby/Roma få spela sina hemmamatcher på fastlandet alternativt avstå
avancemang till allsvenskan.
Skillnaden mellan en Publikhall A och B avser främst högre krav på TV- och
radiohytter, pressplatser, uppehållsrum för press, tränarrum, massagerum, läkarrum,
funktionärsrum, ökat antal publikplatser, bättre belysning och större samt fler
omklädningsrum. På vissa av dessa områden kan Visby ishall med mindre eller inga
åtgärder möta kraven, medans vissa områden kräver större åtgärder och djupare
diskussion med representanter för Svenska Ishockeyförbundet om för dem
godtagbara lösningar.
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Något som bör tas i beaktande vid beslut om åtgärder är att Visby ishall idag är 42 år
gammal, byggd 1975. Rimligt är därför att alternativet att genomföra åtgärder på
befintlig ishall ställs emot nybyggnation av en ny Ishall.
Hemse ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Hemse ishall kategorin Publikhall C,
vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med division 2-nivå. Sudrets
HC behöver följaktligen avancera två seriesteg och kvalificera sig för spel i division 1
för att aktivera krav på en Publikhall B. Detta då man idag huserar i divison 3. Men
anledning av detta anses Visby Ishall utgöra högst risk för utökade krav från
förbundet.
Svenska ishockeyförbundet planerar att under hösten 2017 eller våren 2018 att
genomföra besiktningar av öns ishallar. Förvaltningen avser då tillsammans med
förbundet och Visby/Roma formulera en handlingsplan med kostnadsberäkning och
tidsplan för att på kostnadseffektivaste sätt uppgradera Visby ishall till en
Publikhall A.
Statistik Visby ishall
Även här finns det tre huvudgrupper som använder hallen. Allmänhetens åkning,
skolor och föreningsverksamhet. Allmänheten nyttjar 18% av tiden, kommunala
skolor 15% av tiden och föreningslivet och andra betalande grupper 67% av tiden i
ishallen.
Visby Ishall (jan-mars + okt-dec)
År
Allmänhetens åkning
2016
3267 personer
2015
3465 personer
2014
2159 personer

Totalt nyttjade timmar i hallen
1786
1757
1871

Seriebestämmelser och verksamhetsplan:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenskaishockeyforbundet/tavling/dokument/bestammelser/20172018/sb-2017-2018.pdf
Bygga ishall:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundetanlaggningar/dokument/bygga-ishall/bygga_ishall.pdf

Kultur- och fritidsförvaltningen
Pär Gustavsson

Avdelningschef Fritid

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/771
27 september 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka
kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar godkänna informationen från tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden fick 2017-06-19 (§87) i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetavstämningen 2017 återkomma med statusrapporter för dels arbetet med en
VA-strategi (RS 2017/746), dels uppdraget att öka kapaciteten för att genomföra
VA-planen och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela
Gotland (RS 2017/747).
Teknikförvaltningen har utarbetat en statusrapport för uppdragen. Rapporten är
expedierad till regionstyrelsen och biläggs denna tjänsteskrivelse.
Av rapporten framgår att VA-strategin antogs av tekniska nämnden (TN §225) och
planeras tillskrivas regionstyrelsen 23 november för antagande i regionfullmäktig 18
december. Förslaget har diskuterats som informationsärende i miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen avser återkomma kring VA-strategins antagande till
regionstyrelsens sammanträde 23 november.
Beslutsunderlag

−
−
−
−
−

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
Förslag till VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680
VA-strategi, TN 2017-09-20, §225
Tekniska nämndens statusrapport om VA-strategin och uppdraget att öka
kapaciteten för att genomföra VA-planen. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse RS 2017/746 och 2017/747

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 225

VA-strategi

TN 2017/645
TN AU § 170

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på
Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Tjänsteskrivelse 2017-08-28

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/645
28 augusti 2017

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer
inriktningen för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och
dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.

Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645

identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030

VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland. Arbete
krävs för att säkerställa tillgången på vatten för dricksvatten–
ändamål. När dricksvattnet använts till något av våra behov
skickar vi efter rening tillbaka det till naturen igen. Kunskapen
ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt för människors
hälsa eller miljön. Vad som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett sätt som inte påverkar
människor och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar också förutsättningarna för
både dricksvattenförsörjning och hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och dräneringsvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och
insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags
att tänka om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på
Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt
ställe, vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten
behöver kombineras med mod att pröva något nytt. Att skapa
teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten, där hänsyn tas
till alla nu kända och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis. Detta dokument innehåller en vision för VA-försörjningen år 2030 och
strategi för att nå denna vision. Tidigare har en beskrivning
av nuläget sammanställts. VA-strategins ambitioner avspeglas
i VA-planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision)

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på målet för investeringar och arbete

Fastställande och
implementering
En politiskt beslutad vision och strategi i enighet
med Region Gotlands utvecklingsmål blir en grund
för det dagliga arbetet.

Koppling till regionalt utvecklingsprogram
Region Gotlands utvecklingsprogram, Vision 2025, är grunden
för hur hela Gotland ska utvecklas. VA-strategin har arbetats
fram utifrån denna och framför allt mål och strategier kopplade
till: ”Rent vatten och en levande Östersjö”. VA-strategin blir ett
tydliggörande för hur dessa mål och strategier ska verkställas i
det dagliga VA-arbetet.

Fastställande
VA-strategin hanteras och beslutas av regionfullmäktige.

Revidering och översyn
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för
att de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete med
VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom VA-planens
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för den reviderade VA-strategin. Översyn och revidering
av VA-strategi för Region Gotland sker lämpligen i början av
varje mandatperiod.

Ansvar
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
fördelar sig mellan flera olika nämnder, enheter, myndigheter
och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.
VA-huvudmannen, tekniska nämnden har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-kollektivet, dvs till abonnenter inom
verksamhetsområdet samt till abonnenter utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också
ett ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med
hänsyn till miljö och hälsa enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av
anslutna abonnenter genom VA-taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av den
enskilda spillvattenhanteringen, med stöd av Miljöbalken.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen och tillsyn enligt Livsmedelsförordningen då det
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller
10 m³, alternativt kommersiell användning). Tillsynsarbetet
finansieras med tillsynsavgifter.
Byggnadsnämnden ansvarar för att vid planläggning och i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat
förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också
för att säkerställa att vattenförsörjningen tillgodoser det behov
som finns. Detta gäller under förutsättning att fastigheten inte
ligger inom ett område där §6 Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster är tillämplig.
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VISION för VA-försörjning
2030
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten
hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens
gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och människor utgör
grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.

S1. Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän
Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
och dagvatten benämns VA-försörjning. VA-försörjningen kan
vara allmän eller enskild. Allmän VA-försörjning ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen. Enskild VA-försörjning ordnas av den enskilde fastighetsägaren. Flera fastighetsägare kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning för
att tillsammans ordna den enskilda VA-försörjningen.
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten ska vara klassade med hänsyn till
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet
att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också
beakta samhällets utveckling samt möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen
ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen och var
VA-försörjningen ordnas genom enskilda VAanläggningar.

Strategier
Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

S1 -

Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.

S2 -

Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten.

S3 -

Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.

S4 -

Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om 		
Gotands vattenresurser.

S5 -

Region Gotland ska fatta långsiktigt 		
ekonomsikt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

S6 -

Region Gotland ska ha god 			
kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Underliggande punkter tydliggör strategiernas innebörd.
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3. Där VA-försörjningen ordnas via enskilda VA-anläggningar ska
Region Gotland tydligt kommunicera till fastighetsägaren vad det
enskilda ansvaret innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
VA-försörjningen.
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den
enskilda VA-försörjningen via gemensamhetsanläggningar.
5. Inför planbesked och förhandsbesked ska det vara klarlagt om
VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.

S2. Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten
En robust försörjning av dricksvatten fungerar tillfredsställande vid
olika händelser och skapar trygghet för människor. De naturliga
förutsättningarna på Gotland innebär att tillgången på sötvatten
är begränsad och att många vattentäkter är sårbara. Ett proaktivt
arbete krävs för att värna naturens förutsättningar för att försörja
nuvarande och kommande generationer med dricksvatten.
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten
prioriteras.
7. Allmänna vattentäkter och stora enskilda vattentäkter ska ha
ett fullgott vattenskydd som bevarar vattnets kvalitet och kvantitet,
även om uttag inte sker idag.
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten som råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten
användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt
värderas som komplement för att förstärka tillgången på vatten.

S3. Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda recipienterna
Redan idag är försörjningen av dricksvatten påverkad av variationer i tillgång på vatten. Omhändertagandet av spillvatten
och dagvatten måste ske på ett sätt som förbättrar eller bibehåller kvaliteten och kvantitet i recipienterna, de vatten som
tar emot renat spillvatten och dagvatten. Ett förändrat klimat
påkallar ett än större behov av hänsyn till naturens förutsättningar, både i allmän och enskild VA-försörjning.
9. Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland
säkerställa att VA-försörjningen kan fungera tillfredsställande vid
alla tänkbara väderscenarier och i takt med att klimatet förändras.
10. Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen
bibehålls vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med att
klimatet förändras.
11. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
12. Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i
parker och grönområden.
15. Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
16. Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar
vid miljöolyckor begränsas.
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller
utsläpp till recipient.
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S4. Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser

S6. Region Gotland ska ha god
kommunikation om dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

De naturliga förutsättningarna på Gotland kräver att alla på ön är
varsamma med det sötvatten som finns och söker bästa lösningen
för att minska negativ påverkan från människors verksamhet och
gynna grundvattenbildning. Återanvändning av och hushållning
med vatten minskar risken att naturens gränser överskrids. Tillvaratagande och ändamålsenlig utveckling av tekniska försörjningsystem skapar energieffektivitet. Människors innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för Gotlands VA försörjning.
Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för att värna vattenresurserna
och är en viktig samarbetspartner för Region Gotland.

En god kommunikation upplevs som givande av både mottagande och givande part. Dialogprocesser är en viktig pusselbit för
att erhålla respektive målgrupps (invånarna, näringslivet, besökare) engagemang, förståelse och stöd och utveckla VA-försörjningen på Gotland på bästa sätt för öns boende, besökare och
verksamhetsutövare.

18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska
eftersträvas.
19. Vatten ska i största möjliga mån behållas på ön och inte avledas
till havet.
20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till
en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
21. Avledning och omhändertagande av dag- och dräneringsvatten
ska ske med hänsyn till naturens vattenbalans.
22. Tillskottsvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar ska
minimeras.

S5. Region Gotland ska fatta ekonomiskt
långsiktigt hållbara beslut
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta
uppnås som står i proportion till de ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och
genomtänkt finansiering är grundförutsättningar för att öka
möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar samhällsutveckling.
23. Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för investering,
drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
24. Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som
en del av beslutsunderlaget när behov finns.
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov av investering, drift och underhåll.
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26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation, internt och
externt, kring frågor som rör VA-försörjningen.
27. Region Gotland ska verka för ökad medvetenhet hos boende,
besökare och verksamhetsutövare i frågor och problematik som rör
VA-försörjningen.

Ordlista
Allmän VA-försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar
som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Allmänna vattentäkter är de täkter som den kommunala huvudmannen använder för vattenförsörjning till den allmänna VA-försörjningen.
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från
detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten är vatten som bortleds från fastighet eller
markyta.
Enskild VA-försörjning sker genom en anläggning eller annan
anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen
inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar
som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av
avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det
allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. På Gotland är
Region Gotland huvudman för den allmänna VA-anläggningen.
Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas
så att de material som används och de resurser som uppkommer
är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning
eftersträvas.
Recipient är en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta
dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.
Råvatten är det vatten som tas från naturen.
Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys är en metodik för
beslutfattande som tar ekonomiska och sociala faktorer i beaktande
såväl som tekniska.
Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar
kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många
olika nyttigheter som vård, skola och omsorg, men också politisk
ledning, administration, myndighetsutövning, samhällsplanering,
gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och
tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Stora enskilda vattentäkter är vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som försörjer fler
än 50 personer. Alternativt tillhandahålls eller används som en del
av kommersiell eller offentlig verksamhet.
Sötvatten är vatten i naturen med så låg salthalt att man kan dricka
det.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten,
anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden
spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller
bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning
ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.
VA-försörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse med
vatten och avlopp.
VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter
utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är
inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader
som är nödvändiga för VA-verksamheten.
VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består
av anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip
lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa
möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns
kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %)
avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens
verksamhetsområden.
Vattenförsörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse
med vatten.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman
för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa.
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VA-planering
En kort summering av nuläget
för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten för
dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till något
av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen igen.
Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön. Vad som krävs för att
bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett
sätt som inte påverkar människor och miljön negativt är
inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar
också förutsättningarna för både dricksvattenförsörjning och
hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen handlat
om att i rörledningar föra bort dag- och dränvatten från
bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och insikt om
dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags att tänka
om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland
krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe,
vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten behöver kombineras med mod att prova något nytt.
Att skapa teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet
och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att
möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där hänsyn
tas till alla nu kända och relevanta parametrar samt till
prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis.
Detta dokument är en kortfattad beskrivning av nuläget.
Därefter följer arbete med strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma
och vi dricker, använder i matlagning för disk, tvätt
och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier
kommer alla årstider att bli varmare än idag. Mindre snö och
mer regn kommer att leda till snabbare avrinning av nederbörd
och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder
till längre perioder med växtlighet, vilket resulterar i minskad
grundvattenbildning och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns är
sårbara. Många små grundvattenförekomster finns, med det
finns problem med både mängd och kvalitet hos grundvattnet
på flera håll. De tunna jordlagren och det sprickiga kalkberget
innebär hög sårbarhet även för grundvattnet. Under de senaste
åren har nederbörden varit låg och mycket av den nederbörd
som har kommit har runnit av snabbt från markytan, vilket
minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även av markavvattning som innebär att vatten leds bort
och därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning och
kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera andra
intressen och samexistens med dessa intressen är eftertraktad.
Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser
negativt, och acceptansen för de restriktioner som införs inom
vattenskyddsområden för att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under grundvattenytan påverkar också både
kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta
fram en Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla
och hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning och
vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen har drivit flera
kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte
att minska vattenförbrukningen. Kampanjerna anses mycket
lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik
rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att
förbättra informationen kopplad till projekt som genomförs på
Gotland så att invånarna känner till vad som sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven
kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning. Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS 2001:30).
Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten
från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25 allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera av vattentäkterna
ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av vattentäkterna har
vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning,
vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.
Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget
från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla ledningsnätet och
även utbyggnad av nya ledningar för att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade lägenheterna.
Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och
Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna
i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av
att leverera dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland,
men de naturliga förutsättningarna och omgivande faktorer
ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela
ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och
grundvatten) på ön används saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos. Användandet av Östersjöns vatten
innebär att enorma mängder råvatten finns tillgängligt och
det kan anses vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med privata
aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten som råvatten
till dricksvattenförsörjning.

Enskild dricksvattenförsörjning

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Generellt är kunskapen god om
vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Många enskilda vattentäkter (ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet,
med bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.
Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning ställer
kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig
försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn ska kunna visas för att få bygglov.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns ”Större
enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor och har tillsyn från
Miljöenheten. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter, som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på
sina platser konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten, med
behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än idag för att
undvika att problem uppkommer. Det sker ett stort inläckage
i spillvattenledningarna av vatten från omgivande mark och
dagvattensystem. Detta vatten kallas ovidkommande vatten
och medför på vissa håll en mångfaldig ökning av det totala
vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska mängden ovidkommande
vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse av det
gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa spillvattenhanteringen för de flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra områden.
Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens
reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands avloppsre-

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

ningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt
sommartid. Mycket arbete pågår för att stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket
i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra linan). Traditionellt finns på Gotland en
nyfikenhet och vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök
att skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för att
förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den berörs
bland annat slamhantering. Slamhanteringen från Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen kommer
från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den
höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på Gotland.
Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt
miljöbalken. Det beror till stor del på den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte används alls under stora delar
av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet
Klart vatten med syftet att öka takten i förbättring av enskilda
avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs därför andra
typer av enskilda anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande. Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar,
näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
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Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller
inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden
med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot
utsläpp från vattentoalett.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande tillsynsplan. Regionen upplever
ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar
och detta behöver tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöenhet. En enskild anläggning för spillvatten kan förekomma
för en enstaka fastighet eller en samfällighet med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara ansluten
till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar
finns och kommunikationen med dessa fungerar bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett
kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att vatten
leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis, i rörledningar
till närmsta recipient eller reningsverk. Denna dagvattenhantering medför hög belastning på ledningsnätet vid skyfall eller
snösmältning med risk för skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i
gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på
spillvattennätet och i reningsverken. Detta oönskade tillskott
i ledningsnätet kallas ovidkommande vatten och kan orsaka
att ledningarna blir överfulla så att orenat vatten släpps ut i
omgivande mark och vatten vid så kallade bräddningspunkter
på ledningsnätet. På vissa håll medför inläckande dagvatten
en mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med
att minska mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens
status är svårt att bedöma. Vattenråden och deras kunskap om
förekomsterna kan sannolikt nyttjas bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som en del i
bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön
på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken för översvämningar.
Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker för översvämning till följd av skyfall
har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och
i lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser
och denna ska ligga som underlag vid planering och prövning av
verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som innehåller
information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess oklarheterna
bottnar i bristande lagstöd, bland annat kopplat till reglering
av dagvattenhanteringen i fysisk planering, men praktiskt
handlar frågorna om ansvar för drift och underhåll. Samtliga
berörda i dagvattenfrågan både internt på regionen och externt
behöver engageras för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag till
dagvattenstrategi.”
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VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen. Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder och omvandling av fritidshus
till permanentbostadshus längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
en begränsande faktor för den exploatering som planeras på
Gotland. Att säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och
påbörjade detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är
prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön. Ur VA-synpunkt
påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att utbyggda ledningar inte används optimalt och att det tar lång
tid från investering till dessa avgifter kommit in. Det har även
förekommit att utbyggnad skett på grund av tryck från boende
istället för i områden där behovet är som störst med hänsyn till
människors hälsa eller miljön.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

FÅRÖSUND

LÄRBRO

TINGSTÄDE
SLITE
VÄSKINDE

VISBY
VIBBLE
VÄSTERHEJDE

ROMA
ROMAKLOSTER

KATTHAMMARSVIK

KLINTEHAMN

LJUGARN

STÅNGA
NÄR
HEMSE

HAVDHEM

Spillvattenledning
Vattenledning
Råvattenledning

BURGSVIK

Behandlad mängd vatten
Avloppsreningsverk
Burgsvik
Burs
Eskelhem
Etelhem
Fårösund
Garda
Havdhem
Hemse
Kappelshamn
Katthammarsvik
Klintehamn
Kvarnåkershamn
Ljugarn
Lye
Martebo
När
Roma
Ronehamn
Slite
Stånga
Sudersand
Tingstäde
Valleviken
Vestris
Visby
Väskinde

Behandlad mängd vatten kbm/år
Dim anslutning (pe) Verklig anslutning (pe)
118131
1000 1000 (sommartid)
1133
133
60
9439
250
100
20575
267
146
200479
2000
1500
32244
300
220
160796
600
400
2592553
2100
41657
500
288
105449
700
600
786828
10000
46088
1000
350
126190
2000
2000
19018
250
90
4261
40
22
19352
200
122
182360
2100
53840
325
250
495957
8000
31430
5400
400
9915
1500
39082
600
218
24455
200
150
446
2822298
60000
54224
600
251

Arbetshandling 2017-08-28

Producerad mängd renvatten
Vattenverk
Alskog
Burgsvik
Burs
Dalhem
Etelhem (Västringe)
Fardhem
Fidenäs
Fröjel
Fårö
Fårösund
Garda
Hagsarve
Hangvar
Havdhem
Hellvi (från Valleviken)
Hemse/Alva
Ire (från Hangvar)
Kappelsh
Katthammarsvik
Klintebys VV
Kvarnåkershamn VV
Liknatte
Linde
Ljugarn
Lye
Lärbro
Martebo
Mejeriet
Mölner VV
Nisse
När
Roma
Ronehamn
Sanda
Slite
Stånga
Träkumla inkl Vall
Tummelbos
Valleviken
Visby
Väskinde
Åminne
Arbetshandling 2017-08-28

Producerad mängd renvatten (kbm/år)
3 704
32 223
484
8 747
5 554
2 801
3 579
17 139
9 715
87 852
48 798
15 167
3 837
19 494
1 522
118 718
8 050
9 580
16 733
22 185
5 375
4 187
14 207
32 903
21 193
29 841
1 007
22 269
1 507
714
4 707
66 175
12 998
1 221
222 864
38 240
1 050
741
9 537
2 605 448
11 414
8 337

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/3020
21 september 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka
kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att
öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för
mer bostäder och tillväxt på hela Gotland (RF 2017-06-19 § 87 och RS 2017/747).
Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. VAstrategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september på deras sammanträde.
Strategin ska tala om hur vi önskar att VA-utbyggnaden ska se ut på Gotland till år
2030 och på vilket sätt det ska genomföras.
Arbetet genomförs i tre steg enligt en modell som följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Arbetet ska omfatta
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska
belysas.
Nästa steg i planeringsarbetet är att ta fram en VA-plan som innehåller åtgärder som
behöver utföras i arbetet med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Syftet med det
är att Region Gotland (Regionen), boende och verksamhetsutövare ska arbeta och
verka för att visionen för VA-försörjningen år 2030 ska kunna uppnås. Detta arbete
kommer att påbörjas nu under september 2017 och beräknas vara klart till våren
2018.
I arbetet kommer en VA-utbyggnadsplan att tas fram som syftar till att tydliggöra
vilken bebyggelse som planeras att ingå i den allmänna VA-anläggningen. Den
kommer även att tala om vilken bebyggelse som kan komma att anslutas på sikt, samt
den bebyggelse där det inte finns planer för anslutning inom planeringens
tidshorisont.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3020

Med hjälp av GIS-analys identifieras de områden med tät bebyggelse som ingår i
fortsatt arbete för att tydliggöra förutsättningar för framtida VA-försörjning. En
prioriteringslista tas fram för de områden där ett behov av en gemensam VA-lösning
finns eller kan uppkomma och föranleda anslutningar enligt § 6 Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster. Områden på Gotland kommer alltså att klassas utifrån behov
och möjlighet till utbyggnad av VA. Det som även kommer att beaktas i arbetet är
den efterfrågan som finns för utbyggnad.
Bedömning

Det har utförts och pågår flera investeringar för att förstärka kapaciteten i VAsystemen. Förvaltningen gör bedömningen att flertalet investeringar krävs i närtid för
att direkt förbättra vattensituationen. Vattenverken i Katthammarsvik och
Bunge/Fårösund är nu i drift. Ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är på gång.
Om- och utbyggnation av flera avloppsreningsverk ligger i plan, bland annat är
Klintehamns ARV aktuellt och förväntas vara klart runt halvåret 2019. På södra
Gotland pågår just nu ledningsdragning mellan Burgsvik och Klintehamn.
Förvaltningen gör bedömningen att planeringen av den så kallade norra linan
behöver stärkas och kompletteras av några nya projekt för att på sikt ge en
sammanhängande slinga på norr.
Organisationen på Teknikförvaltningens VA-sida är ny sedan oktober 2016 där
arbetet med gränsdragningar förväntas ge en tydligare fördelning av uppgifter och en
effektivare organisation. Under denna period har medarbetare bytt tjänster och
återbesättningen av dessa har dragit ut på tiden. En förklaring till det är det svåra
rekryteringsläget och möjligheten att få in kompententa sökande till flertalet tjänster.
Denna situation gäller bemanningsläget på VA- och projektavdelningarna, vilket är
en av förklaringarna som påverkar arbetet och implementeringen av VA-planen.
Konsulthjälp är en viktig del i att förstärka bemanningen och få fart på VAutbyggnadsprojekten.
I höst kommer ett omtag av VA-planen att göras, som tidigare sagts. Tanken är att
VA-planen ska delas upp i flera deldokument eller delplaner. Behovet av att
omarbeta VA-planeringen grundar sig huvudsakligen på:
•
•

det snabbt försämrade vattenläget på framför allt södra Gotland
vilket har tvingat fram VA-lösningar för att möta den efterfrågade
anslutnings- och nybyggnationstakten.
att fram tills precis nyligen har VA-planering saknat en övergripande
strategisk formulering som ger den långsiktighet som Gotlands VAutbyggnad kräver. Därför har VA-strategin tagits fram

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3020

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 431

Konsekvensbeskrivning av ombyggnation av
enheten för akut omhändertagande

HSN 2017/11
HSN-AU § 428

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning av
fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens strategisk plan och budget 2018-2020 beskrivs
behovet av en ombyggnation av akutmottagningen, som är förvaltningens högst
prioriterade ombyggnation av flera skäl. I förslaget som tagits fram för
akutmottagningens ombyggnation finns också en tillbyggnation, då lokalerna är för
små för akutmottagningens verksamhet. Akutmottagningen finns i gatuplan, plan 3.
Även lokalerna på de övre våningsplanen, plan 4 där bland annat röntgenavdelningen
är placerad och plan 5 där IVA och operation är placerade, kommer att inom kort
vara i behov av ombyggnation av befintliga lokaler och i behov av större lokalytor då
de är mindre än vad som i dagsläget krävs för att bedriva den högteknologiska
verksamheten.
I kontakt med arkitektbyrå har pris schablonmässigt räknats fram vad en tillbyggnad
innebär i investeringsmedel beroende på hög eller låg kostnadsnivå. Detta pris
varierar mellan 56 och 91 miljoner. Förvaltningens bedömning är i nuläget ett
mellanläge på 77 miljoner.
I samband med att regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta
77 miljoner för investeringen gavs hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att till
budgetavstämningen 2017 ytterligare belysa fördelarna med en samordnad
ombyggnad av akuten med tillbyggnad på plan 4-6 utifrån verksamhetsmässiga och
ekonomiska aspekter.
I nuläget har enbart akutmottagningens om- och tillbyggnad varit föremål för en
förstudie, vilken har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är
inte någon förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större
lokaler identifierade.
En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 ger fördelar som kan
kategoriseras i några punkter:
• Utbyggnadens påverkan på akutmottagningen och alla angränsande verksamheter
blir mindre om utbyggnaden kan ske vid ett tillfälle istället för vid flera och under en
längre period.
• Det blir en större upphandling istället för flera mindre vilket torde generera ett
större intresse från marknaden och förhoppningsvis lägre kostnader per
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

kvadratmeter. Etableringskostnader med mera blir lägre för ett projekt än för flera.
Att dessutom göra en upphandling istället för flera innebär att en leverantör får
ansvaret för hela tillbyggnationen.
• Kvalitet och kostnader för själva utbyggnadsprojektet påverkas av att
byggnadsprojektet planeras som helhet från början istället för att stycka upp projektet
i flera. Exempelvis behöver inte takkonstruktionen på utbyggnaden först byggas för
att sedan rivas för att bygga på ytterligare våningsplan.
• Genom att beslut fattas gällande hela tillbyggnationen och i nästa skede
ombyggnationen inom befintliga våningsplan kan kartläggning och planering utgå
ifrån samtliga verksamheter och våningsplan och patientflöden utan att behöva
kartlägga en verksamhet och ett våningsplan i taget med en osäkerhet om när i tid
nya beslut fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, och Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör,
föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 428
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning av
fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen till
regionstyrelsen.
Skickas till
Regionstyrelsen
Teknikförvaltningen
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef HSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/11
2 augusti 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fördjupad beskrivning av fördelar med en samordnad
ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning
av fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen
till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens strategisk plan och budget 2018-2020 beskrivs
behovet av en ombyggnation av akutmottagningen, som är förvaltningens högst
prioriterade ombyggnation av flera skäl. I förslaget som tagits fram för
akutmottagningens ombyggnation finns också en tillbyggnation, då lokalerna är för
små för akutmottagningens verksamhet. Akutmottagningen finns i gatuplan, plan 3.
Även lokalerna på de övre våningsplanen, plan 4 där bland annat röntgenavdelningen
är placerad och plan 5 där IVA och operation är placerade, kommer att inom kort
vara i behov av ombyggnation av befintliga lokaler och i behov av större lokalytor då
både intensivvårdsrummen och operationssalarna på Visby lasarett är mindre än vad
som i dagsläget krävs för att bedriva den högteknologiska verksamheten. Såväl
människor som utrustning runt patienten tar större plats än vad nuvarande lokaler är
anpassade för.
I kontakt med arkitektbyrå har pris schablonmässigt räknats fram vad en tillbyggnad
innebär i investeringsmedel beroende på hög eller låg kostnadsnivå. Detta pris
varierar mellan 56 och 91 miljoner. Förvaltningens bedömning är i nuläget ett
mellanläge på 77 miljoner.
I samband med att regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta
77 miljoner för investeringen gavs hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att till
budgetavstämningen 2017 ytterligare belysa fördelarna med en samordnad
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ombyggnad av akuten med tillbyggnad på plan 4-6 utifrån verksamhetsmässiga och
ekonomiska aspekter.
I nuläget har enbart akutens om och tillbyggnad varit föremål för en förstudie, vilken
har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är inte någon
förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större lokaler
identifierade.
En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 ger fördelar som kan
kategoriseras i några punkter.
•

Utbyggnadens påverkan på akutmottagningen och alla angränsande
verksamheter blir mindre om utbyggnaden kan ske vid ett tillfälle istället för
vid flera och under en längre period. Ombyggnationer i vårdmiljö är en
riskfylld verksamhet för såväl patienter som medarbetare. Exempelvis kan
damm från byggmaterial i en sjukhusmiljö utgöra fara för infektionskänsliga
patienter. Sprängningar och vibrationer påverkar verksamheten i byggnaden
och i omkringliggande byggnader. Det är olika risker i olika faser i en
ombyggnation/tillbyggnation och att göra detta vid flera tillfällen vore att
utsätta både patienter och medarbetare för ökade risker och att alla
angränsande verksamheter blir störda av tillbyggnaden vid fler tillfällen. För
mer information se skriften Byggarbeten på sjukhusområde från SKL.

•

Det blir en större upphandling istället för flera mindre vilket torde generera
ett större intresse från marknaden och därmed förhoppningsvis lägre
kostnader per kvadratmeter. Etableringskostnader mm blir lägre för ett
projekt än för flera. Att dessutom göra en upphandling istället för flera
innebär att en leverantör får ansvaret för hela tillbyggnationen.
Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är
installationstäta, med gasledningar, speciella typer av ventilationsanläggningar,
värme- och kylanläggningar osv. Att ha en leverantör som ansvarar för hela
utbyggnaden istället för eventuellt flera är därmed att föredra

•

Kvalitet och kostnader av själva utbyggnadsprojektet påverkas av att
byggnadsprojektet planeras som helhet från början, i stället för i olika steg,
dvs effektiviteten blir högre vid ett större projekt än att stycka upp projektet i
flera. Exempelvis behöver inte takkonstruktionen på utbyggnaden först
byggas för att sedan rivas för att bygga på ytterligare våningsplan.

•

Genom att beslut fattas gällande hela tillbyggnationen och i nästa skede
ombyggnationen inom befintliga våningsplan kan kartläggning och planering
utgå utifrån samtliga verksamheter och våningsplan och på ett bättre sätt utgå
ifrån patientflöden utan att behöva kartlägga en verksamhet och ett
våningsplan i taget med en osäkerhet om när i tid nya beslut fattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2017
Regionstyrelsens protokoll §124
Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivelse inför budgetberedningen
konsekvensbeskrivningen av ombyggnationen av IVA
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Skickas till
Regionstyrelsen
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Teknikförvaltningen
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef HSF
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 419

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö

HSN 2017/297
HSN-AU § 432

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att Region
Gotland tillsammans med Stockholms läns landsting genomför programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, och är fullvärdig part i kommande
upphandling.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att utreda nämndtillhörighet
för programmet och därigenom säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar, för deltagande i programmet FVM,
60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 2018-2022, varav
2 miljoner i investeringsbudget för år 2018. Mer preciserat underlag tas fram
i samband med strategisk plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att Region Gotland ska delta i Stockholms
läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling.
Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning
och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle till budgetavstämningen 2017 återkomma med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen
samt äska såväl drifts- som investeringsbudget.
Programmet FVM
Landstingsfullmäktige i Stockholms län tog ett inriktningsbeslut 14 februari 2017 att
inleda programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut
vid genomförande av upphandling av en ”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta
såväl nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Denna ”miljö” ska kunna anpassas till framtida verksamhetsbehov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
Upphandling av vårdinformationssystem och integrationsplattformar beräknas pågå
under ett år och avslutas 2018. Innan upphandlingar kan starta i slutet av 2017 förväntas såväl Stockholms läns landstingsfullmäktige som Regionfullmäktige i Region
Gotland fatta genomförandebeslut, inklusive upphandlingsstrategi. För varje enskild
upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelse respektive regionstyrelse.
Detta förfarande ska säkerställa transparens, samt möjliggöra kvalitetskontroll vid
flera tillfällen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2017-09-20

Samverkan och samlat uppdrag
Programmet inom Stockholms läns landsting arbetar, förutom med Region Gotland,
även med kommuner inom Stockholms läns landsting samt privata vårdgivare
finansierade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Region Gotlands samverkan mellan landstingskommunal (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och primärkommunal hälso- och sjukvård (socialförvaltningen) samt
skolhälsovård (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) är betydelsefull för välfungerande vårdprocesser på Gotland. Frågan har väckts om man ska inkludera dessa
förvaltningar i Region Gotlands deltagande i FVM. Det skulle kunna innebära att
regionstyrelseförvaltningen bör vara den part som går in i upphandlingen tillsammans
med Stockholms läns landsting. De privata vårdgivare som förvaltningarna samverkar med ska involveras på lämpligt sätt. De juridiska förutsättningarna för att välja
tillvägagångssätt behöver utredas.
Kostnader
Stockholms läns landstings beräkning av den totala investeringsutgiften är 2 200
miljoner kronor, uttryckt i löpande priser. Beräkningen baseras på investeringsutgifter
för tidigare referensfall i andra nordiska länder (Danmark och Finland). Denna
kostnad blir, omräknat till Gotlands befolkningsandel (ca 1/40-del av Stockholms),
60 miljoner kronor fördelat på fem år. Hur stor andel av detta belopp som är drift
respektive investering är i nuläget inte möjligt att beräkna, då affärsmodellen inte är
klar. Investeringsbeloppet för 2018 beräknas till 2 miljoner kronor.
Avskrivningstiden för investeringen är 10 år. Avskrivningskostnader och räntekostnader för Stockholm efter driftsättning uppgår till 141 miljoner kronor år 2020
och 214 miljoner kronor 2021. Nivåerna är beräknade utifrån anskaffning efter
upphandling i två steg, 2019 respektive 2020. För Gotland blir motsvarande belopp
ca 4 respektive 5 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna bör ingå i planeringsförutsättningarna för åren 2019–2021.
Tekniska justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar ska beaktas i kommande års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är baserad på det
programmet vet i nuläget och kommer att behöva justeras under upphandlingen.
Räntekostnaderna kommer att variera beroende på finansieringsbehov under
perioden.
Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för investeringsobjektet.
Detta avser främst kostnader för förvaltnings- och driftsorganisationen, inklusive
infrastrukturtjänster samt verksamhetsutveckling för att realisera programmets
tidigare beskrivna strategiska mål. Dessa kostnader ska, allt eftersom investeringarna
driftsätts, mötas med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger nettoeffekt
till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas i Stockholm till 215 miljoner
kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021 och på Gotland till 5 respektive 6
miljoner kronor.
Från år 2022 räknar Stockholms läns landsting med att driftskostnaderna ska rymmas
inom landstingets ordinarie budget genom effektiviseringar i verksamheten, som
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2017-09-20

resultat av förändrade arbetssätt inom ramen för FVM. Det kan exempelvis handla
om standardisering av administrativa processer kopplat till sjukvården. För Region
Gotland är det än så länge inte möjligt att göra någon exakt beräkning eftersom
affärsmodell mellan parterna inte är fastställd.
De kapital- och driftskostnader som uppstår till följd av FVM kommer från och med
2022 att debiteras respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM omfattar att teckna avtal med respektive vårdgivare. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen.
Bedömning

Konsekvensen för regionen som helhet är att digitaliseringen av hälso- och sjukvården inom ramen för FVM genom detta beslut kommer att genomföras i samarbete med Stockholms läns landsting. De juridiska förutsättningarna för val av
tillvägagångssätt behöver utredas. De privata vårdgivare som förvaltningarna
samverkar med ska involveras på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
170830 – SLL – Remiss om FVM
Ärendets behandling under mötet

Gunnar Ramstedt, chefsläkare, föredrar ärendet. Han visar ett bildspel om programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö. Bildspelet har tidigare visats på ett möte med
programledningen, regionråd och chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på
Gotland. Olika patientscenarier beskrivs i bildspelet i form av exempel på hur det
skulle kunna fungera för en enskild patient.
Yrkande
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 432
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/297
15 september 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö budgetavstämning
Förslag till beslut

•

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att Region
Gotland tillsammans med Stockholms läns landsting genomför programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, och är fullvärdig part i kommande
upphandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att utreda
nämndtillhörighet för programmet och därigenom säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar, för deltagande i programmet FVM,
60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 2018-2022, varav 2
miljoner i investeringsbudget för år 2018. Mer preciserat underlag tas fram i
samband med strategisk plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 170619 att Region Gotland ska delta i Stockholms läns
landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling.
Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning
och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle till budgetavstämningen 2017 återkomma med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen
samt äska såväl drifts- som investeringsbudget.
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Programmet FVM

Landstingsfullmäktige i Stockholms län tog ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda
programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut vid
genomförande av upphandling av en ”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl
nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte
mot andra applikationer. Denna ”miljö” ska kunna anpassas till framtida
verksamhetsbehov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
FVM har som övergripande effektmål att:
1. Medarbetarna erbjuds en god digital arbetsmiljö med mobila och effektiva
arbetssätt
2. Patienterna är medaktörer i sin egen vård, med full insyn i all information
som rör den egna vården och hälsan.
3. Forskning, utveckling och styrning underlättas genom möjligheter att lagra,
analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk information som
sjukvården tar fram.
4. Vården bedrivs standardiserat genom att begrepp, informationsstrukturer,
vårdprogram och processer standardiseras.
5. Vården bedrivs i sammanhållna vårdkedjor där olika vårdgivare samverkar
och delar patientinformation med varandra, så långt som gällande lagar
tillåter.
6. Effektiv och säker IT-miljö
Planering

FVM omfattar två delar:
1. Ett investeringsprogram som ska upphandla och implementera IT-stöd i
vårdens verksamheter. När programmet avslutas 2022 överlämnas en
vårdinformationsmiljö med ett antal komponenter som ska förvaltas vidare
av verksamheterna.
2. Stöd till den verksamhetsförändring som krävs för att realisera nyttan från
den nya vårdinformationsmiljön. Ansvaret ligger hos vårdgivarna, men
programmet ska stödja dem med metodik, planering, kommunikation samt
förankring.
Programmets ansvar är följande:
•

Upphandling av IT-stöd baserat på verksamhetens behov.

•

Teknisk implementering av anskaffat IT-stöd.

•

Säkra utveckling av standardiserad informatik och vårdprocesser.

•

Säkra verksamheternas verksamhetsutveckling genom
o Transformationsstrategi, metod och koordinering
o Utbildning av verksamhetens personal
o Stöd i realisering av nyttor
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•

Säkra etablering av mottagande förvaltning (IT, informatik och
verksamhetsnära).

•

Ta fram förslag på uppdateringar av policys och riktlinjer där detta behövs.

•

Avveckling av de IT-system som ersätts i och med FVM-programmet.
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Upphandling av vårdinformationssystem och integrationsplattformar beräknas pågå
under ett år och avslutas 2018. Innan upphandlingar kan starta i slutet av 2017
förväntas såväl Stockholms läns landstingsfullmäktige som Regionfullmäktige i
Region Gotland fatta genomförandebeslut, inklusive upphandlingsstrategi. För varje
enskild upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på
upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelse respektive
regionstyrelse. Detta förfarande ska säkerställa transparens, samt möjliggöra
kvalitetskontroll vid flera tillfällen.
Samverkan och samlat uppdrag

Programmet inom SLL arbetar, förutom med Region Gotland, även med kommuner
inom Stockholms läns landsting samt privata vårdgivare finansierade av HSF SLL.
Region Gotlands samverkan mellan landstingskommunal (Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen) och primärkommunal hälso- och sjukvård
(Socialförvaltningen) samt skolhälsovård (Barn- och utbildningsförvaltningen) är
betydelsefull för välfungerande vårdprocesser på Gotland. Frågan har väckts om man
ska inkludera dessa förvaltningar i Region Gotlands deltagande i FVM. Det skulle
kunna innebära att Regionstyrelseförvaltningen bör vara den part som går in i
upphandlingen tillsammans med Stockholms läns landsting. De privata vårdgivare
som förvaltningarna samverkar med ska involveras på lämpligt sätt. De juridiska
förutsättningarna för att välja tillvägagångssätt behöver utredas.
Kostnader

Stockholms beräkning av den totala investeringsutgiften är 2 200 miljoner kronor,
uttryckt i löpande priser. Beräkningen baseras på investeringsutgifter för tidigare
referensfall i andra nordiska länder (Danmark och Finland). Denna kostnad blir,
omräknat till Gotlands befolkningsandel (ca 1/40-del av Stockholms), 60 miljoner
kronor fördelat på fem år. Hur stor andel av detta belopp som är drift respektive
investering är i nuläget inte möjligt att beräkna, då affärsmodellen inte är klar.
Investeringsbeloppet för 2018 beräknas till 2 miljoner kronor.
Avskrivningstiden för investeringen är 10 år. Avskrivningskostnader och
räntekostnader för Stockholm efter driftsättning uppgår till 141 miljoner kronor år
2020 och 214 miljoner kronor 2021. Nivåerna är beräknade utifrån anskaffning efter
upphandling i två steg, 2019 respektive 2020. För Gotland blir motsvarande belopp
ca 4 respektive 5 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna bör ingå i planeringsförutsättningarna för åren 2019–2021.
Tekniska justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar ska beaktas i kommande års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är baserad på det
programmet vet i nuläget och kommer att behöva justeras under upphandlingen.
Räntekostnaderna kommer att variera beroende på finansieringsbehov under
perioden.
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Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för investeringsobjektet. Detta
avser främst kostnader för förvaltnings- och driftsorganisationen, inklusive
infrastrukturtjänster samt verksamhetsutveckling för att realisera programmets
tidigare beskrivna strategiska mål. Dessa kostnader ska, allt eftersom investeringarna
driftsätts, mötas med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger nettoeffekt
till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas i Stockholm till 215 miljoner
kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021 och på Gotland till 5 respektive 6
miljoner kronor.
Från år 2022 räknar SLL med att driftskostnaderna ska rymmas inom landstingets
ordinarie budget genom effektiviseringar i verksamheten, som resultat av förändrade
arbetssätt inom ramen för FVM. Det kan exempelvis handla om standardisering av
administrativa processer kopplat till sjukvården. För Region Gotland är det än så
länge inte möjligt att göra någon exakt beräkning eftersom affärsmodell mellan
parterna inte är fastställd.
De kapital- och driftskostnader som uppstår till följd av FVM kommer från och med
2022 att debiteras respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM omfattar att teckna avtal med respektive
vårdgivare. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen.
Bedömning

Konsekvensen för regionen som helhet är att digitaliseringen av hälso- och
sjukvården inom ramen för FVM genom detta beslut kommer att genomföras i
samarbete med SLL. De juridiska förutsättningarna för val av tillvägagångssätt
behöver utredas. De privata vårdgivare som förvaltningarna samverkar med ska
involveras på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
170830 – SLL – Remiss om FVM
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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Landstingsdirektören

BESLUT OM REMISS
2017-08-30

Diarienummer
LS 2017-0753

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens
vårdinformationsmiljö
Landstingsdirektören remitterar härmed bilagt remissunderlag om
genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens
vårdinformationsmiljö för yttrande. I remissen ligger att
landstingsdirektören vill ha remissinstansernas synpunkter på förslaget till
genomförandebeslut.
Remissen är ett led i beredningen av ett ärende om genomförandebeslut för
investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö avsett att beslutas
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1. Sammanfattning

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL, FVM SLL, är
landstingets hittills största initiativ för att driva hälso- och sjukvårdens
digitala förändringsresa. FVM SLL planeras pågå under fem år, från 2017
till 2022, och ska genom att etablera en ny vårdinformationsmiljö skapa
förutsättningar för framtidens forskning och hälso- och sjukvård.
Programmet FVM SLL bygger vidare på det tidigare arbetet som gjordes
inom ramen för programmet 3Rfvm, exempelvis används arbetet med
patientscenarion och målarkitektur. Arbetet omfattar tre områden som
ryms i begreppet vårdinformationsmiljö: teknik, information och
arbetssätt. Genom införandet av den nya vårdinformationsmiljön
underlättas även informationsutbytet med nationella tjänster, samt
informationsutbytet mellan vårdgivare med olika journalsystem.
Det pågår en rad initiativ inom Stockholms läns landsting som syftar till att
få hälso- och sjukvården att arbeta tillsammans i ett nätverk med
patientens behov i centrum, att höja kvaliteten på vården, samt att
effektivisera och säkra kompetensförsörjningen. Inget av detta är möjligt
utan en gemensam digital plattform som länkar ihop alla initiativ och
skapar en sammanhängande helhet som underlättar informationsutbyte
mellan olika aktörer.
Nuläget inom Stockholms läns landsting innebär ett flertal stora
utmaningar som behöver åtgärdas. Patienter har till exempel begränsad
möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård, utan tvingas ofta
agera projektledare och bära sin egen information. Digitala tjänster som
efterfrågas saknas. Nuvarande vårdinformationsmiljö innebär vidare en
stor administrativ börda för medarbetarna som kompenserar bristerna
genom manuellt dubbelarbete. Det befintliga IT-stödet är omodernt och
måste kompletteras med manuella verktyg som papper, penna, telefon och
fax. Forskningen har begränsad tillgång till relevant data för att kunna
utveckla ny kunskap. För de som arbetar med att styra och utveckla vården
innebär detta en utmaning i att bedriva förändringsarbete.
FVM SLL ska dels definiera och upphandla en vårdinformationsmiljö, dels
stödja vården i implementeringen och nyttohemtagningen kopplat till den
nya miljön. Vårdinformationsmiljön skapar förutsättningar för
verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården. Ansvaret för införandet och
den långsiktiga nyttohemtagningen ligger ytterst hos vårdgivarna.
Programmet ska involvera verksamheten och stödjer vårdgivarna med
metodik, planering, kommunikation samt förankring. Genom programmet
leder Stockholms läns landsting ett gemensamt förändringsprogram för
digitalisering av vården. När FVM SLL är avslutat finns en modern miljö
som kan vidareförädlas och där nya funktioner och arbetssätt kan adderas
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på ett kostnadseffektivt sätt. Den totala investeringen för programmet
beräknas uppgå till 2 200 000 000 kronor.

2. Programmets syfte, resultat och mål
2.1

Definition av begreppet vårdinformationsmiljö

Att förstå vad begreppet vårdinformationsmiljö betyder är centralt för att
förstå varför FVM SLL startat och vad programmet ska uppnå. Begreppet
vårdinformationsmiljö är något mycket större än journalföring och rymmer
teknik och information, samtidigt som det utgör ett verktyg för att
möjliggöra nya arbetssätt och processer.
2.1.1
Information
Klinisk data och information som sjukvården skapar är byggstenar i
vårdinformationsmiljön. Några exempel är
• data och mätvärden som registreras vid monitorering av patienter
• provsvar och annan diagnostik
• journalföring
• patientuppgifter (personuppgifter, kontakter med vården etc.)
Idag saknar denna information gemensam innebörd och struktur. Om
information ska kunna delas sömlöst mellan olika aktörer som är
involverade i patientens resa genom vården behöver de termer och begrepp
som används standardiseras, till exempel blodtryck eller feber. Genom
detta arbete, tekniska lösningar och verksamhetsutveckling skapar
programmet förutsättningar för effektivt informationsutbyte med andra
vårdaktörer i regionen, såsom privata vårdgivare och kommunal vård och
omsorg samt med nationella tjänster såsom 1177 Vårdguiden.
2.1.2
Teknik
Landstingets nuvarande tekniska miljö, där journalsystemet ingår, är
tekniskt föråldrad och baserat på en oflexibel arkitektur. Den kliniska
informationen är idag inlåst i systemlösningar som inte kommunicerar med
varandra, samt i register och databaser eller hos olika vårdgivare och
huvudmän.
Att modernisera och effektivisera den tekniska miljön inom Stockholms
läns landsting är en förutsättning för att skapa en ny
vårdinformationsmiljö. I detta ingår att upphandla ett nytt
vårdinformationssystem och andra tekniska plattformar som underlättar
kommunikation och delning av information.
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2.1.3
Arbetssätt
Vårdinformationsmiljön är ett viktigt arbetsredskap för vårdens
medarbetare, och den kommer att bli allt viktigare i takt med
samhällsutvecklingen i stort.
Nuvarande vårdinformationsmiljö innebär en stor administrativ börda för
medarbetarna som kompenserar bristerna genom manuellt dubbelarbete.
För patienterna innebär det säkerhetsrisker, bristande insyn och att de
tvingas agera projektledare för sin egen vård eftersom information inte kan
delas.
Den nya vårdinformationsmiljön som programmet ska etablera ger
möjligheter till helt nya arbetssätt, men det krävs verksamhetsutveckling
för att skapa dessa arbetssätt.

2.2

Nyttan med vårdinformationsmiljön

Den nya vårdinformationsmiljön syftar bland annat till att skapa
förutsättningar för att uppnå ett antal nyttor. För en majoritet av nyttorna
krävs verksamhetsförändring i kombination med det som programmet
levererar för att nyttan ska uppnås. För några nyttor krävs ytterligare
tekniska lösningar som byggs på den framtida vårdinformationsmiljön.
Dessa nyttor sammanfattas nedan.
2.2.1
Patienter och anhöriga
• Ökad säkerhet, ingen information faller mellan stolarna när olika
aktörer i vården samarbetar kring patienterna.
• Moderna, lättanvända e-hälsotjänster ger patienten insyn i information
som rör den egna hälsan och vården.
• Enkel och snabb kommunikation med vården: exempelvis skrift, tal och
video.
• Patienter och anhöriga har större möjligheter att själva boka, betala,
ankomstregistrera och förbereda sina kontakter med vården. Eller på
egen hand utföra och dokumentera vårdaktiviteter, t ex lämna
mätvärden.
• Vård kan ges på distans, exempelvis monitorering i hemmet.
• Stöd i patientens vårdplanering.
• Patienten kan bidra med information till vården, t ex genom enkäter,
skattningar och utvärderingar.
2.2.2
Medarbetare
• Enkelt tillgänglig information presenteras på ett sätt som visualiserar
helheten, oavsett var informationen kommer ifrån.
• Bättre möjligheter till utbyte av patientinformation mellan olika
vårdgivare. Enklare att samarbeta.
• Möjlighet att arbeta mobilt och flexibelt.
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•
•

•
•

Beslutsstöd – informationsmiljön kan ge rekommendationer. Bästa
möjliga kunskap ska användas i varje ställningstagande.
Avlastning i administrativa uppgifter, exempelvis hjälp med att
organisera och prioritera aktiviteter. Exempel: få larm om uteblivna
labbsvar eller återbesök.
Dubbelarbete och pappershantering minskar.
Förbättrat stöd för vårdplanering – ett område med stort
förbättringsbehov idag.

2.2.3
Forskning
• Tillgång till anonymiserad och avidentifierad data av hög kvalitet.
• Moderna digitala verktyg för dataanalys.
• Bättre förutsättningar gällande datahantering – hämtas och hanteras
enligt rådande lagstiftning.
2.2.4
Styrning av vården
• Enklare att följa upp och förbättra vård och tjänster som erbjuds till
patienter.
• Enklare att planera vårdproduktionen.
• Underlag att arbeta med ständiga förbättringar.
• Enklare att föra ut ny kunskap i vården, exempelvis genom besluts- och
kunskapsstöd.

2.3

Syfte, programmål och effektmål

Syfte, programmål och effektmål har omformulerats för att bli tydligare
jämfört med syfte och mål som tidigare antagits av programmets
tjänstemannastyrgrupp. Nedan beskrivna syfte, programmål och effektmål
är nya formuleringar, vilka ännu inte är formellt beslutade i programmets
tjänstemannastyrgrupp. Vidare kommer styrgruppen att arbeta med att
ytterligare förtydliga effektmålen.
2.3.1
Syfte
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för den egenägda
vårdens verksamhet och verksamhetsutveckling genom att etablera en
vårdinformationsmiljö som:
• Ger patienter ökad tillgång till sin information utifrån behov och
möjliggör en aktiv roll i sin egen hälso- och sjukvård.
• Ger vårdens medarbetare tillgång till användarvänliga besluts- och
processtöd med rätt information när den behövs.
• Möjliggör standardiserade arbetssätt, processer och begrepp.
• Tillgängliggör anonymiserade och avidentifierade data av hög kvalitet
för forskning, utveckling och utbildning.
• Tillgängliggör information och verktyg för smidig uppföljning och
planering av vårdverksamheten samt förbättringsarbete kopplat till
kvalitets- och ledningssystem.
• Ökar stabiliteten och flexibiliteten i vårdens IT-miljö.
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2.3.2
Programmål
Programmets övergripande mål är att ha etablerat en ny
vårdinformationsmiljö, inklusive förmåga och kompetens att vidareutveckla
denna, för att möjliggöra patientdelaktighet, daglig verksamhet,
verksamhetsutveckling och digitalisering av den egenägda hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting
Programmets delmål för att nå det övergripande målet är att:
• Ha upphandlat plattformar samt vårdinformationssystem som möter
vårdens behov.
• Ha säkerställt gemensam informationsstruktur för den egenägda hälsooch sjukvården i Stockholms läns landsting.
• Ha säkerställt vårdens transformation till nya arbetssätt, processer och
informationsstruktur inför mottagande av upphandlat IT-stöd.
• Ha implementerat det upphandlade IT-stödet i Stockholms läns
landstings tekniska miljö.
• Ha säkerställt att förvaltning av vårdinformationsmiljön etablerats
(verksamhetsnära, informatik och IT) inklusive förmåga och
kompetens att vidareutveckla vårdinformationsmiljön.
• Ha säkerställt att samtliga vårdgivare inom egenägd vård i Stockholms
läns landsting har övergått till det implementerade IT-stödet.
• Ha säkrat avvecklingen av de av FVM SLL ersatta IT-systemen.
2.3.3
Övergripande effektmål
FVM SLL har följande övergripande effektmål, observera att dessa kommer
detaljeras ytterligare till mätbara effektmål i samråd med programmets
styrgrupp:
• Vården bedrivs i sammanhållna vårdkedjor där olika vårdgivare
samverkar och delar patientinformation med varandra.
• Vården bedrivs standardiserat. Begrepp, informationsstrukturer,
vårdprogram och processer som idag skiljer sig åt mellan
organisationer och IT-system samordnas.
• Patienten är en medaktör i sin egen vård. Patienten har full insyn i all
information som rör den egna vården och hälsan – och är med och
skapar den.
• Forskning, utveckling och styrning underlättas.
Vårdinformationsmiljön ger nya möjligheter att lagra, analysera och
dra nytta av den stora mängd klinisk information som sjukvården tar
fram.
• Medarbetarna erbjuds en god digital arbetsmiljö med mobila och
effektiva arbetssätt

3. Ansvar och arbetssätt

Ett program omfattar en grupp av projekt med gemensamt syfte som
tillsammans med verksamhet samordnas mot samma effektmål. Till
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skillnad från projekt, som inom givna tidsramar ska generera fördefinierade
leveransobjekt, omfattar ett program alla aktiviteter från analys och design
till implementering för att realisera effektmål.
FVM SLL har ett uppdrag som omfattar två delar och detta präglar
programmets arbetssätt:
• FVM SLL är ett investeringsprogram som ska upphandla och
implementera IT-stöd i vårdens verksamheter. När programmet
avslutas 2022 överlämnas en vårdinformationsmiljö med ett antal
komponenter som ska förvaltas vidare av verksamheterna. I syfte att
säkra en god överlämning kommer programmet att förbereda alla
berörda på detta, till exempel genom att säkerställa att rätt kompetens
finns.
• FVM SLL ska stötta verksamheterna i den verksamhetsförändring som
krävs för att realisera nyttan från den nya vårdinformationsmiljön.
Ansvaret för införandet och den långsiktiga nyttohemtagningen ligger
ytterst hos vårdgivarna. Programmet ska involvera vårdgivarna och
stödja dem med metodik, planering, kommunikation samt förankring.

3.1

Programmets ansvar

Programmets ansvar är följande:
• Upphandling av IT-stöd baserat på verksamhetens behov.
• Teknisk implementering av anskaffat IT-stöd.
• Säkra utveckling av standardiserad informatik och vårdprocesser
genom stöd, koordinering och strategier.
• Säkra verksamheternas verksamhetsutveckling genom:
o transformationsstrategi, metod och koordinering
o utbildning av verksamhetens personal via exempelvis
superanvändare
o stöd i realisering av nyttor
• Säkra etablering av mottagande förvaltning (IT, informatik och
verksamhetsnära).
• Ta fram förslag på uppdateringar av policyer, och riktlinjer där detta
behövs som en följd av FVM SLL.
• Avveckling av de IT-system som ersätts i och med FVM-programmet.

3.2

Vårdgivarnas ansvar och deltagande

Vårdgivarnas ansvar är följande:
• Driva utveckling av vårdprocesser.
• Driva utveckling och etablering av standardiserad informatik.
• Verksamhetens implementering och utbildning kopplat till nya IT-stöd.
• Införande av nya arbetssätt och processer.
• Organisationsutveckling, ledning och styrning.
• Etablera mottagande förvaltning (IT, informatik och verksamhetsnära).
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•
•

Uppdatering av policyer och riktlinjer som påverkas av FVMprogrammet
Säkerställa att förväntade nytta och effekter uppstår.

Utöver detta deltar också representanter från vårdgivare och forskning i
programmets alla faser. Medverkan sker utifrån fyra perspektiv:
• Säkra rätt prioriteringar och utgångspunkt för programmet.
• Stå för kritisk kunskap.
• Driva på och förankra förändringsresan/verksamhetsutvecklingen.
• Vid behov under programmets gång göra insatser inom t ex
behovsanalys, kravställning, förankring och utveckla digitala arbetssätt.

3.3

Metodik

Programmet använder beprövad metodik och kvalitetssäkrar arbetet
löpande. Att använda beprövad metodik innebär att arbeta strukturerat
enligt dokumenterade arbetsmetoder som utvecklats över tid. Eftersom
FVM SLL är ett mycket komplext initiativ inom Stockholms läns landsting
har programmet därför delvis anlitat externt stöd med erfarenhet av
motsvarande arbete globalt. Stockholms läns landstings eget arbetssätt
kompletteras med den externa partens etablerade metodik.
Programmet har en kärna av olika kompetenser, med landstingsanställd
personal på alla nyckelpositioner. Arbetet pågår kontinuerligt för att säkra
att den kompetens och erfarenhet som krävs när programmet är avslutat,
och vårdinformationsmiljön ska förvaltas vidare, kommer finnas tillgänglig
inom landstinget.
Programmets arbete styrs aktivt av en tjänstemannastyrgrupp med
representanter från alla vårdgivare och förvaltningar som kommer att
påverkas av den framtida vårdinformationsmiljön för att säkra ett
framgångsrikt program, samt representanter från landstingsstyrelsens
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt chefsläkare från
Gotland. Styrgruppen har att säkerställa att programmet löpande drivs
utifrån den politiskt beslutade målbilden och att alla verksamheters behov
tillgodoses.
Inom landstingets verksamheter pågår flera projekt och initiativ som har
betydelse för och påverkan på FVM SLL. Dessa arbeten koordineras
kontinuerligt med programmet.

3.4

Förutsättningar för programmet

Förutsättningar för att programmet ska lyckas:
• Enad och förankrad bild av programmets syfte och mål inom
programmet och i styrgruppen.
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•
•
•
•

•
•
•

En tydlig överenskommelse mellan vårdgivarna och programmet om
ansvarsfördelning och åtaganden.
Respektive vårdgivare frigör resurser som kan arbeta med egna och
programmets åtaganden.
Programmet tar fram tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar för
samtliga resurser.
Kliniskt verksam personal, patienter och närstående deltar i referensoch intressentgrupper för att säkerställa att programmet drivs utifrån
patienters och vårdverksamhetens behov.
Transformationsplan som inkluderar teknik-, informatik- och
verksamhetsfokus.
Regelbunden ekonomisk uppföljning.
Aktivt engagemang från vårdgivarnas ledning och styrelser.

3.5

Process för upphandling

Det förberedande arbetet inför kommande upphandling, alternativt
upphandlingar, påbörjades i samband med att FVM SLL inleddes i slutet av
2016. I det förberedande arbetet återanvänds det tidigare arbete som
gjordes inom ramen för 3Rfvm och detta har utvecklas vidare.
Förberedelserna beräknas pågå under 2017.
Upphandlingsstrategin är det kritiska dokumentet som sammanfattar allt
upphandlingsförberande arbete och beskriver strategin för kommande
upphandling. Upphandlingsstrategin kommer, utifrån
landstingsfullmäktiges beslut den 14 februari 2017, LS 2016–1434, att
behandlas i landstingsstyrelsen senare under 2017.
Syftet med upphandlingsstrategin är att besvara de kritiska
frågeställningarna:
• Hur många upphandlingar ska vi göra?
• För vem vi ska upphandla lösningar?
• Leverantörens roll i upphandling och implementation och förvaltning?
I upphandlingsstrategin ingår bland annat följande:
• Avtalsstrategi
• Utvärderingsmodell
• Dialogbehov/form (exempelvis KPD – konkurrenspräglad dialog)
• Urvalskriterier
• Genomförandeplan för upphandling

3.6

Vad ingår i investeringen

Inom investeringen ryms upphandling, implementation och stöd till
vårdgivare i verksamhetsutveckling. Inom upphandlingen ingår tekniska
komponenter, inklusive de anpassningar som landstingets kravbild
förutsätter, samt etablering av vårdinformationsmiljön. De tekniska
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komponenterna syftar till att säkra kärnfunktionalitet i vårddokumentation
samt att säkra informationsflöde och vårdkontinuitet mellan vårdgivare.
Dessutom ingår funktionalitet för att skapa användargränssnitt för olika
användare inom landstinget, exempelvis forskare, medarbetare och
ledning.
Paketeringen avseende vilka komponenter som ska upphandlas kommer att
beskrivas närmare i upphandlingsstrategin vilket är en del av
genomförandebeslutet.

4. Preliminär tidplan med strategiska milstolpar
Programmet beräknas pågå från 2017 till 2022 och innehåller följande
större faser och viktiga beslut:
• Etablering
• Upphandling
• Genomförande
• Överlämning

Etablering pågår för närvarande och planeras att vara avslutad under
2017. Etableringen resulterar i en programplan, en upphandlingsstrategi
och ett genomförandebeslut i landstingsfullmäktige.
Upphandling av vårdinformationssystem och plattformarmar beräknas
pågå under cirka ett år och avslutas enligt nuvarande beräkningar under
2018. Innan upphandlingar kan starta behöver landstingsfullmäktige fatta
genomförandebeslut inklusive upphandlingsstrategi. För varje enskild
upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på
upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelsen.
Detta förfarande säkerställer transparens mellan tjänstemän och politiker,
samt flera tillfällen för kvalitetskontroll.
Genomförandefasen tar vid när ett avtal finns på plats och pågår tills
dess att sista implementeringen är slutförd. I genomförandet ingår till
exempel att arbeta med områden som arbetssätt, processer, arkitektur,
informatik samt drift och förvaltning. Genomförandet pågår i tre till fyra år,
fram till slutet av 2021.
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I genomförandefasen ingår även att stötta verksamheten i den digitala
transformationen och den nödvändiga verksamhetsutvecklingen som krävs
för att programmet ska uppnå de uppställda målen. Planeringen inför
transformationen har dock redan inletts och ett samarbete håller på att
etableras med vårdgivarna. För att kunna nå snabba resultat initieras
aktiviteter redan under hösten 2017 parallellt med att upphandlingarna
startar. Verksamhetens förändringsresa, eller transformationen, fortsätter
sedan under hela programmet parallellt med att vårdinformationssystem
och plattformar implementeras.
Genomförandefasen kommer bland annat att resultera i behovsanalys och
design av följande:
• Arbetssätt/processer
• Funktionalitet
• Konfigurerbarhet
• Leverantörens roll i drift, förvaltning & implementation
• Informatik
• Arkitektur
Behoven förfinas steg för steg till konkreta krav utifrån tidplanen. När det
gäller nya arbetssätt är det viktigt att säkra nyttan av digitaliseringen, dvs.
inte enbart automatisera ett manuellt flöde.
Beslut om genomförandets framdrift fattas framförallt i programmets
styrgrupp där alla berörda verksamheter finns representerade.
Överlämning är en fas av utökat stöd och genom överlämningen är
implementationen av vårdinformationsmiljön slutförd och driftsatt.
Därefter avslutas programmet efter att slutresultat godkänns av
landstingsdirektören.

5. Ekonomiska konsekvenser av FVM SLL

I SLL Mål och budget 2017, LS 2016-0257, beslutad den 14-15 juni 2016,
fattade landstingsfullmäktige beslut om att fastställa investeringsutrymme
för 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. Efter att Västra
Götalandsregionen lämnade samarbetet kring upphandlingen har ett nytt
regionalt program som benämns som FVM SLL etablerats vilket har samma
syfte som 3R Framtidens vårdinformationsmiljö från ett regionalt
perspektiv. Programmet kommer att genomföras inom den ekonomiska
ramen för landstingets program för digitalisering. Den totala
investeringsutgiften fastställdes 2 200 miljoner kronor, uttryckt i löpande
priser och baserades på investeringsutgifter för tidigare referensfall.
Avskrivningstiden för investeringen beräknas till 10 år.
Avskrivningskostnader och räntekostnader som uppstår till följd av
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investeringarna beräknas efter driftsättning uppgå, på koncernnivå,
sammantaget till, 141 miljoner kronor 2020 och 214 miljoner kronor 2021.
Kapitalkostnaderna ingår i planeringsförutsättningarna för planeringsåren
2019–2021 som är fastställda av landstingsfullmäktige i SLL Mål och
budget 2018, LS 2017-0452, beslutad den 13–14 juni 2017. Tekniska
justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar kommer att beaktas i 2019 års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är
baserad på det programmet vet i nuläget och kommer att justeras under
upphandlingen. Räntekostnaderna kommer att variera beroende på
finansieringsbehov under perioden.
Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för
investeringsobjektet. Detta avser främst kostnader för förvaltnings- och
driftsorganisationen inklusive infrastrukturtjänster samt
verksamhetsutveckling för att realisera programmets tidigare beskrivna
strategiska mål. Kostnaderna möts allt eftersom investeringarna driftsätts
med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Från år 2022
beräknas driftskostnaderna rymmas inom landstingets resultat. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger
nettoeffekten till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas till 215
miljoner kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021. Hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslås ges i uppdrag att i kommande års budgetarbete
beakta denna kostnad inom ramen för nämndens ansvar för styrning och
finansiering av hälso- och sjukvården. FVM SLL möjliggör uppföljning av
sammanhållna vårdkedjor och gagnar därmed framtida
ersättningsmodeller som kan styra dessa.
Från år 2022 har möjligheterna till effektiviseringar inom ramen för
driftsättningen av FVM SLL bedöms uppgå till två procent av de totala
kostnaderna för sjukvården inom landstinget, exklusive kostnader för köpt
hälso- och sjukvård och lokal- och fastighetskostnader. Dessa beaktats i de
kalkyler som ligger till grund för investeringen. Beräkningen baseras på
kostnader inom vårdproduktionen såsom bemanningskostnader samt
kostnader för material och läkemedel. Det är av vikt att dessa
effektiviseringseffekter hämtas hem i form av kostnadsreduceringar i
verksamheten, samt att nödvändiga förändringar i verksamheten sker för
att realisera effektiviseringen. Det kan exempelvis handla om
standardisering av administrativa processer kopplat till sjukvården. Om
detta inte sker finns en risk att programmet leder till ytterligare
medelsbehov på drygt 500 miljoner kronor från år 2022 och framåt. Detta
kommer att förebyggas genom kontinuerlig uppföljning av hur väl
effektiviseringen realiseras i verksamheten.
Koncernens ekonomistyrning bygger på resultatstyrning och en ekonomi i
balans. En av de grundläggande ekonomiska principerna inom Stockholm
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läns landsting är att den som nyttjar varor och tjänster även ska bära
kostnader för dessa. Detta innebär att de kapital- och driftskostnader som
uppstår till följd av FVM SLL från och med 2022 kommer att debiteras
respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM SLL omfattar att teckna avtal med
respektive vårdgivare. Debiteringen ska i enlighet med principer för
kommunal internförsäljning baseras på självkostnadsprincipen.
De kostnader som debiteras till respektive vårdgivare ska mötas av de
effektiviseringar och omprioriteringar inom verksamheten som
vårdinformationsmiljön möjliggör.

6. Samverkan med externa intressenter

För att realisera det syfte och mål som programmet har satt upp krävs
samverkan även med intressenter och leverantörer av vård utanför den
landstingsägda vården. Programmet arbetar med tre grupper av externa
intressenter som alla är en del av framtidens vårdinformationsmiljö. Dessa
tre intressenter är Region Gotland, kommuner inom Stockholms landsting
samt offentligt finansierade privata vårdgivare.
Region Gotland
Region Gotland är en del av programmet, de finns representerade i kritiska
forum på alla nivåer inom programmet, inklusive programmets styrgrupp
där det säkerställs att deras behov gällande framtidens
vårdinformationsmiljö tas hänsyn till.
Kommuner
Då den kommunalägda vården och omsorgen är en kritisk del av
nätverkssjukvården tar programmet fram en framtida lösning som
möjliggör kontinuerligt informationsflöde och vårdkontinuitet även med
den kommunalägda vården och omsorgen.
Privata vårdgivare
På samma sätt som den kommunalägda vården och omsorgen är även
vården som levereras av offentligt finansierade privata vårdgivare kritisk
för att realisera nätverkssjukvården. En framtida lösning som möjliggör
kontinuerligt informationsflöde och vårdkontinuitet även med privata
vårdgivare tas fram av programmet. Arbetet med teknisk lösning för detta
görs i samråd med HSF.
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Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland –
förslag till budget
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Ett budgetanslag på 19 678 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
2018 års budget.
Ett budgetanslag på 117 474 tkr tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.
Den tidigare beslutade besparingen på 7 mnkr 2019 på kultur- och
fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har den 25 september 2017 beslutat om ny organisering av kulturoch fritidsverksamheten från 2018-01-01. Detta efter tidigare beslut om att kulturoch fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 2017-12-31.
Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för
ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen) samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och
fritidsverksamhet ska regionstyrelsen svara för.
Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget
2018 ska delas och 19 678 tkr omdisponeras till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 117 474 tkr till regionstyrelsen.
Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den
planerade besparingen på 5 mnkr 2018 verkställts. Ytterligare besparingar behöver
dock genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 tkr ska sparas
på ungdomsverksamheten samt att 700 tkr ska sparas på fritidsverksamheten. Detta
är inarbetat i den ram som nu föreslås till respektive verksamhet 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar
som i det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 mnkr på
biblioteksverksamhet, 100 tkr på motionsspår samt 50 tkr på omklädningsrum på
Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 mnkr vilket innebär att
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ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under nästa år. Det blir då regionstyrelsen
som ansvarar för att besluta och genomföra de besparingarna.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att kultur- och fritidsnämnden och kulturoch fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter inom kultur- och
fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden fick i
uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till 15 mnkr inkluderande avveckling
av nämnd och förvaltning. Detta förslag skulle beredas på budgetavstämningen 2017.
Regionfullmäktige har den 25 september fattat beslut om organisationstillhörighet.
Beslutet innebär i korthet att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska svara för
Region Gotlands ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kulturoch fritidsförvaltningen) samt handläggning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelsen ansvarar för all övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till besparingar som ska verkställas
2018 och 2019. (KFN §40 2017-06-13).
Bedömning

Förslag till budgetram 2018 för den verksamhet som ska flyttas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt de verksamheter som ska flyttas till regionstyrelsen
utgår från regionfullmäktiges beslut om organisation samt kultur- och
fritidsnämndens förslag till besparingar 2018-2019.
Den beslutade budgetramen inklusive besparing för kultur- och fritidsnämnden
uppgår 2018 till 137 152 tkr. I den summan ingår även det ramtillskott som tillförts
för hyra av Kustateljén i Fårösund, kompensation för externa avtal,
personalkostnadskompensation samt förändring av interna priser. Alla dessa poster
är delade mellan ungdomsverksamheten och övrig verksamhet. Till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tillförs därmed ett anslag på 16 908 tkr för
ungdomsverksamheten och ett anslag på 2 770 tkr för ansvaret för bidrag till
studieförbund. Till regionstyrelsen tillförs ett anslag på 117 474 tkr.
Besparingar 2017-2019

Den sammanlagda besparingen på kultur- och fritidsverksamhet ska enligt tidigare
beslut uppgå till 15 mnkr och genomföras år 2017 -2019, 3 mnkr år 2017, 5 mnkr år
2018 och 7 mnkr 2019.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat och genomfört besparingar på drygt 3 mnkr
som verkställts 2017.
2018 genomförs avvecklingen av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och
fritidsförvaltningen, därigenom sparas ytterligare cirka 4 mnkr. Kultur- och
fritidsnämnden har lämnat förslag på möjliga besparingar 2018 på
ungdomsverksamheten med 400 tkr samt fritidsverksamheten på 700 tkr. Summan av
dessa besparingar blir 5,1 mnkr.
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2019 ska ytterligare 7 mnkr sparas. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en
besparing på bibliotek på 3 mnkr, motionsspår 100 tkr samt omklädningsrum på
Rävhagen 50 tkr. Några fler besparingsförslag har inte nämnden tagit fram.
Ytterligare besparingar behöver därför genomföras. I den utredning som
genomfördes i februari 2017 fanns även förslag på neddraget föreningsstöd samt
besparing på anläggningar. Dessa förslag har inte kultur- och fritidsnämnden
föreslagit eller behandlat. Det blir därmed regionstyrelsen som beslutar om inom
vilka verksamheter resterande besparing på drygt 3 mnkr ska genomföras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner
avseende riktade statsbidrag
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna. Som bilaga till
svaret bifogas PM Statsbidrag 161208.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
regionens hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. Granskningen avser
regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden. Respektive nämnd avger eget svar till revisorerna.
Ärendebeskrivning

Granskningen har utgått från frågan: har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner
avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en
tillräcklig intern kontroll.
Följande kontrollfrågor har ställts:
Finns det ändamålsenliga rutiner för ansökning/rekvirering och rapportering av
riktade statsbidrag? Delvis uppfyllt, besvaras av nämnderna.
Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till? Delvis
uppfyllt, besvaras av nämnderna. Delvis uppfyllt, besvaras av nämnderna.
Hur fattas formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte ansöka om riktade
statsbidrag? Har nämndbeslut/delegationsbeslut fattats? Delvis uppfyllt, besvaras av
nämnderna.
Har bidragen tagits med i verksamhetens detaljbudget? Delvis uppfyllt.
Redovisning sker i enlighet med RKR? Uppfyllt.
Bedömning

Rekommendationer som berör regionstyrelsen:
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Kartlägg årligen på förvaltningarna, i samarbete med regionens centrala ekonomiavdelning, vilka
statsbidrag som finns att söka för att i möjligaste mån säkerställa att inga bidrag missas.
Alla ekonomichefer i regionen har ansvar för omvärldsspaning och
informationsinhämtande avseende sin egen förvaltnings verksamhet. I detta ingår att
ta reda på vilka riktade statsbidrag som finns som berör den egna verksamheten. Till
sin hjälp har de, framförallt, information från SKL i form av cirkulär och den lista
över generella och riktade statsbidrag som ligger på SKL:s hemsida. I samband med
regeringens budgetpropositioner kommer en översikt från SKL som används som
kunskapsunderlag både centralt och ute i förvaltningarna.
Regionstyrelseförvaltningens uppdrag avser framförallt de generella statsbidragen.
Ekonomidirektören liksom enskilda ekonomichefer har möjlighet att föra upp frågan
på dagordningen till ekonomichefsnätverket om det anses vara nödvändigt.
Säkerställ att samtliga riktade statsbidrag som verksamheterna i regionen söker tas upp i
verksamhetens detaljbudget. De riktade statsbidrag som inte är kända vid fastställande av
detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året.
Det finns en osäkerhet i vad revisorerna menar med rekommendationen. Budgeten
ska bestå av kända och planerbara intäkts- och kostnadsposter. Ett fåtal riktade
statsbidrag kan uppfattas som kända och planerbara. De flesta är dock
prestationsbaserade, okända vid beslutet om detaljbudget eller baserade på
konkurrens mellan kommuner eller landsting om en avsatt summa. Att då mena att
de ska tas med i detaljbudgeten anser vi inte vara förenligt med
försiktighetsprincipen. Däremot arbetas det med att matcha kostnader och intäkter i
så stor utsträckning som möjligt och diskussion förs i ekonomichefsnätverket inför
bokslutet om gemensamma rutiner avseende statsbidrag.
Skapa en tydlig återrapportering av sökta och erhållna riktade statsbidrag till nämnderna och
redovisa dessa för regionstyrelsen.
Avseende återrapportering till nämnderna hänvisas till svar från dessa. Att ha en
särskild rapportering till regionstyrelsen om just riktade statsbidrag kan ifrågasättas.
Syftet med detta är oklart. Dock kan det finnas anledning att uppmärksamma detta i
regionstyrelsens internkontrollplan om en riskanalys visar att det finns osäkerhet om
riktade statsbidrag hanteras på ett felaktigt sätt. Att det ingår som ett kontrollområde
i berörda nämnders internkontrollplaner verkar rimligt.
Som en bilaga till svaret bifogas det pm som togs fram i samband med att regionen
missade att söka det riktade statsbidraget för byggbonus under 2016.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens valda revisorer
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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

PM Statsbidrag, generella och riktade
Sammanfattning

Region Gotland finansieras av olika intäkter i form av taxor, avgifter, hyror, riktade
och generella statsbidrag, skatter med mera. De viktigaste och största intäkterna är
skatteintäkter och generella statsbidrag. Riksdagen beslutar i budgeten om nivån på
de generella statsbidragen. Man beslutar också om vad som ska ingå i det generella
bidraget och vad som ska vara riktat direkt till verksamheten.
Riktade statsbidrag är ett sätt för riksdagen att visa vilken riktning man vill att
kommuner och landsting ska ta i olika områden och vilken ambitionsnivå man vill
ha. De riktade statsbidragen är ofta baserade på prestation och resultat och kräver
ofta återrapportering från den verksamhet som mottagit bidraget. Exempel på riktade
statsbidrag är riktat statsbidrag för lärarlöner, kommunbonus för bostadsbyggande
och statsbidrag för kvinnosjukvård, förlossningsvård.
SKL skrev en promemoria till finansdepartementet i april 2016 där de påpekade
problemen med att de riktade statsbidragen och ersättningarna till kommuner och
landsting har ökat kraftigt till antalet de senaste åren. Det innebär en ökad
detaljstyrning och administration och försämrar även kommunernas och landstingens
förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi.
SKL föreslår i skrivelsen dels att ett antal befintliga riktade statsbidrag bör avvecklas
och att motsvarande medel förs över till de generella bidragen, dels att de mellan
staten och SKL träffade överenskommelserna på hälso- och sjukvårdsområdet ses
över i avsikt att minska dem i antal och att motsvarande medel till stor del förs över
till de generella bidragen.
För att inte de riktade statsbidragen ska fortsätta att öka föreslår SKL några grunder
för bedömning av när sådana statsbidrag kan vara en ändamålsenlig form av statlig
styrning eller stimulans. Rekommendationer för utformning av riktade statsbidrag,
för att öka förutsättningarna för att de ska kunna ge avsedda effekter, ges också.
Hanteringen i regionen av statsbidrag ser ut så att ledningskontoret hanterar de
generella statsbidragen. Det innebär att man bevakar och följer utvecklingen, tar fram
uppgifter om storlek och använder dem som underlag för planeringen av resurser på
total nivå.
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Ansvaret att bevaka och följa utvecklingen av riktade statsbidrag ligger på berörd
nämnd. Nämnden beslutar om man ska söka riktat bidrag om det krävs och ansvarar
för uppföljning och återrapportering.
All information om statsbidrag, både generella och riktade finns på SKL:s hemsida.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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1.

Sammanfattning

På uppdrag av Regions Gotlands förtroendevalda revisorer har PwC gjort en
granskning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. De nämnder som omfattats av granskningen är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:


Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern
kontroll?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att berörda nämnder inte i alla
delar har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade
statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Den sammantagna bedömningen baseras på följande iakttagelser och noterade avvikelser:


Det finns ändamålsenliga rutiner för hantering av ansökan och rekvirering
av riktade statsbidrag och ansvaret är tydliggjort inom respektive verksamhet/förvaltning. Dock saknas ett tydligt ansvar mellan berörd verksamhet
och nämnd och det saknas formella rutiner för återrapportering. Det finns
dokumenterade rutiner inom en granskad verksamhet.



Regionen fattar i regel inte formella nämnd-/delegationsbeslut, utan beslut
sker genom ren verkställighet. Vi har inhämtat berörda nämnders delegationsordningar och har kunnat fastställa att berörda tjänstemän inom barnoch utbildningsnämnden har rätt att fatta beslut avseende riktade statsbidrag. Av de två övriga nämndernas delegationsordningar framgår inte vem
som har rätt att fatta delegationsbeslut för att söka/avstå från att söka riktade statsbidrag.



Vår kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 33 av de
totalt 41 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits
tillgängliga under granskningsperioden. För statsbidrag inom förskola och
grundskola har vi dock inte kunnat verifiera att samtliga bidrag faktiskt
sökts och-/eller beviljats eftersom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
inte kunnat tillhandahålla en komplett sammanställning med uppgifter om
sökta och beviljade bidrag.



Alla riktade statsbidrag tas inte med i verksamheternas detaljbudgetar. Det
saknas regionövergripande rutiner och frågan hanteras därmed olika.



Redovisning sker i huvudsak i enlighet med information från RKR. Riktade
statsbidrag bokförs i den period som prestationerna utförs och intäkter ska
matchas mot kostnader.
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Efter genomförd granskning lämnas därmed regionstyrelsen och berörda nämnder
med följande rekommendationer:


Dokumentera rutinerna för hantering av riktade statsbidrag för att minimera sårbarheten samt göra hanteringen mindre personbunden.



Kartlägg årligen på förvaltningarna, i samarbete med regionens centrala
ekonomiavdelning, vilka statsbidrag som finns att söka för att i möjligaste
mån säkerställa att inga bidrag missas.



Tydliggöra vem som har rätt att ta beslut om att söka alternativt avstå från
att söka riktade statsbidrag.



Ansökningar om riktade statsbidrag som har en påverkan på verksamhetens
omfattning, framför allt under en längre period, och som kan påverka regionens finansiering vid ett eventuellt borttagande av det riktade statsbidraget, bör behandlas av nämnd eller utskott.



Säkerställa att samtliga riktade statsbidrag som verksamheterna i regionen
söker tas upp i verksamheternas detaljbudget. De riktade statsbidrag som
inte är kända vid fastställande av detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året.



Skapa en tydlig återrapportering av sökta och erhållna riktade statsbidrag
till nämnderna, och redovisa dessa för regionstyrelsen.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland utför PwC en
granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.
Den direkta statliga styrningen av kommunerna ökar allt mer och i den statliga
styrningen ingår ofta ekonomiska incitament.
Antalet riktade statsbidrag ökar från år till år, och uppgår 2016 och 2017 sammantaget till ca 85 stycken bidrag inom olika områden. En del av bidragen kräver mycket omfattande förarbeten och administration från kommunernas sida, medan andra
bidrag kan rekvireras och redovisas i efterhand.
I takt med att staten ökar de riktade statsbidragen istället för att öka de generella
statsbidragen ställs allt större krav på att kommunerna har goda rutiner för att
fånga upp att dessa bidrag finns, och för att ansöka om dem.
Kommunstyrelsen, genom ekonomiavdelningen, har att säkerställa kommunens
finansiering. Ofta ligger dock uppdraget att söka de riktade statsbidragen på förvaltningarna.

2.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet är att granska om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner för att söka
riktade statsbidrag i den omfattning man är berättigad till. Syftet är vidare att kontrollera om korrekta beslut har fattats i de fall man har sökt eller valt att inte söka
de riktade statsbidragen, samt att redovisning sker i enlighet med RKR1. Granskningen syftar därmed till att besvara följande revisionsfråga:


2.2.1.

Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern
kontroll?

Kontrollfrågor:

Revisionsfrågan besvaras utifrån följande uppställda kontrollfrågor:

1



Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning/rekvirering och rapportering av
riktade statsbidrag?



Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till?



Hur fattas formella beslut avseende ansökan/att eventuellt inte ansöka riktade statsbidrag? Har nämndbeslut/delegationsbeslut fattats?

Rådet för Kommunal Redovisning

Maj 2017
Region Gotland
PwC

4 av 20



Har bidragen tagits med i verksamhetens detaljbudget?



Redovisning av riktade statsbidrag sker i enlighet med RKR?

2.3.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas till att omfatta riktade statsbidrag inom förskola, grundskola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Granskningen avgränsas till berörda
nämnder och omfattar inte statsbidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten.
Granskningen genomförs genom kartläggning av tillgängliga riktade statsbidrag
inom granskningsområdet, samt genom dokumentstudier avseende rutiner, detaljbudget och fattade beslut. Verifiering av redovisning sker. Intervjuer har förts med
följande tjänstemän:






Ekonomidirektör
Utbildningsdirektör och ekonomichef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Socialdirektör och ekonomichef vid socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomichef och kanslichef vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden

Rapporten har varit föremål för sakgranskning.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Rutiner för ansökan, rekvirering och
rapportering

Riktade statsbidrag även kallade specialdestinerade statsbidrag är tidsbegränsade
och avsedda för en bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. Inom Region
Gotland är det de olika verksamheterna som är ansvariga för att besluta om, ansöka
om/rekvirera samt återrapportera riktade statsbidrag. Denna ansvarsfördelning har
bland annat tydliggjorts i en PM som ledningskontoret har redovisat till Regionstyrelsen i slutet av 2016. Det framgår även av Strategisk plan och budget för 20172019 för Region Gotland att dessa riktade statsbidrag hanteras av nämnderna, och
tillfaller deras budget i sin helhet.
Detta ställer krav på att verksamheter och nämnder har ändamålsenliga rutiner och
riktlinjer avseende beslut och ansökningar av statsbidragen. Det är därmed också
nämnderna som (direkt eller genom delegationsbeslut) beslutar om regionen ska
eller inte ska ansöka/rekvirera dessa bidrag.
Ekonomicheferna på de olika förvaltningarna ingår i ett nätverk tillsammans med
ekonomiavdelningen på regionstyrelseförvaltningen. Här finns bland annat budgetförutsättningar inklusive riktade statsbidrag återkommande på dagordningen.

3.1.1.

Förskola och grundskola

Det är utbildningsdirektören vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som har
det yttersta ansvaret avseende riktade statsbidrag inom förskola och grundskola.
Beslut om vilka bidrag som söks fattas av avdelningschef för grundskola respektive
förskola. Bevakningen sker framförallt genom Skolverkets hemsida och statsbidragskalendern, samt genom SKL2. Skolverket skickar ut information till landets
kommuner om vilka statsbidrag som finns att söka samt när under året ansökan
kan göras. Informationen inkommer till berörd nämnd och barn- och utbildningsnämnden registrerar all information som ett eget ärende. Ärendet tilldelas sedan
berörd avdelningschef. Information om bidrag kan även inkomma direkt till avdelningscheferna via regionens gemensamma registratur som även de lägger in alla
ärenden i regionens ärendehanteringssystem.
På Skolverkets hemsida hanteras statsbidrag på ”mina sidor”. Utbildningsdirektören är ombud och väljer sedan representanter som ges behörighet för de olika bidragen. Förvaltningens ekonomichef har det övergripande ansvaret och diskuterar
frågan med ledningsgruppen.
Efter att statsbidrag beviljats kontaktar avdelningschefen eller kvalitetscontrollern
ekonomen för tilldelning av projektkod. Därefter meddelas berörda enheter om villkor som gäller för att kunna ta del av bidraget.

2

Sveriges Kommuner och Landsting
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Det är avdelningscheferna som söker statsbidragen och tar vid behov hjälp av kvalitetscontrollern för att inhämta underlag från berörda enheter. Återredovisning sker
alltid efter att de har erhållit bidrag och det är kvalitetscontrollern som sköter detta.
Avstämning om eventuell återbetalning sker tillsammans med ekonom.
De intervjuade upplever det som administrativt betungade att ansöka om riktade
statsbidrag. Eftersom det är så styrt, samt att det finns så många bidrag att söka,
gör att verksamheten upplever att det finns en risk att rubba kvalitetsarbetet. Vid
intervju framkommer vidare att processen borde förtydligas avseende roller och
ansvar, exempelvis vad ekonomidirektörens kontra respektive förvaltnings roll är.
Vidare framkommer att Skolverkets digitalisering av ansökningsförfarandet har
försvårat arbetet, bland annat utifrån att det av beviljade beslut är svårt att avgöra
vilket bidrag som beviljade medel avser.
Det finns en dokumenterad rutinbeskrivning av vilken roller, ansvar och samt flöde
framgår. Processkartan är ännu inte anpassad till Skolverkets digitaliserade process.

3.1.2.

Äldreomsorg

Huvudansvaret för hantering av riktade statsbidrag som avser äldreomsorg innehas
av kvalitetschefen vid socialförvaltningen. Det är kvalitetschefen som ansvarar för
att både bevaka samt ansöka och vid dennes frånvaro är det socialdirektören som
sköter hanteringen. Kvalitetschefen för diskussion kring riktade statsbidrag med
ledningsgruppen som gör en bedömning och kopplar sedan in förvaltningens ekonomichef. Vissa beslut måste tas av nämnd och ibland fattas beslut av socialdirektören.
Bevakning av bidrag sker via nätverk som SKL håller i, samt genom prenumeration
på regeringens och Socialstyrelsen nyhetsbrev. I ledningsgruppen behandlas årligen
även regeringens satsningar och där görs en kartläggning.
Information och erbjudanden om att ansöka om riktade statsbidrag inkommer till
regionens gemensamma registratur som hanterar ärendet i ärendehanteringssystemet. Det förekommer att ärenden hamnar fel, men socialförvaltningen och hälsooch sjukvårdsförvaltningen har numera ett gemensamt utskott där statsbidrag som
”hamnat fel” fångas upp. Det händer även att information kommer direkt till ledningskontoret eller socialdirektören.
Årligen gör förvaltningen en genomgång av enkäter och undersökningar i syfte att
fördela bemanningsmedel där behoven bedöms vara störst. Exempelvis har de valt
att satsa på rehabilitering och vårdbehov på korttidsenheten utifrån genomförda
kvalitetsundersökningar.
Under intervju anges att verksamheten inte anser det vara administrativt betungande att varken ansöka om bidrag eller redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
beviljade anslag. Återrapportering till Socialstyrelsen sker genom rekvirering och
det är även kvalitetschefen som sköter detta.
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Det finns inga dokumenterade rutiner för granskningsområdet, däremot finns en
känd process avseende ansvar och roller. Ansvaret framgår även av kvalitetschefens
ledarkontrakt.

3.1.3.

Hälso- och sjukvård

Merparten av de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården hanteras genom
överenskommelser mellan SKL och regeringen genom socialdepartementet.
Bevakning av vilka statsbidrag som finns tillgängliga sker också huvudsakligen genom information från SKL och genom deltagande i nätverk via SKL.
Vidare sker bevakning genom förvaltningens nämndsekreterare. Denne bevakar och
lägger in information om riktade statsbidrag som i regionens ärendehanteringssystem när sådan information kommer.
Vid intervju framkommer att det är kanslichefen som ansvarar för att hålla ihop alla
överenskommelser inom hälso- och sjukvården på Region Gotland. Beslut om att
ansöka om statsbidrag görs av hälso- och sjukvårdsdirektören. Det är sedan ekonomichefen på förvaltningen som ansvarar för att genomföra själva ansökningen eller
rekvireringen, och säkerställa att intäkter och kostnader redovisas på ändamålsenligt sätt. Denna hantering är väl genomarbetad och välkänd för hela ledningsgruppen. Frågan finns även återkommande med på ledningsgruppens agenda.
Beslut om att rekvirera eller ansöka om statsbidrag kan enligt förvaltningen anses
ske genom att politiken beslutar om internbudgeten, där flertalet riktade statsbidrag är kända. I det fall nya statsbidrag tillkommer under perioden sker ansökningar genom förvaltningsbeslut. I det fall förvaltningen vill använda riktade statsbidrag
till ny verksamhet, tillställs detta alltid nämnden för beslut.
Enligt de intervjuade tjänstemännen har det förekommit historiskt att man inte har
sökt hela det belopp som man varit berättigad till.
Det finns inga dokumenterade rutiner för granskningsområdet, men de intervjuade
upplever att ansvarsfördelningen är tydlig inom verksamheten.

Verifiering
Vi har inhämtat regionstyrelsens samt berörda nämnders delegationsordningar för
att kontrollera vem som har delegation att fatta beslut om att ansöka om riktade
statsbidrag. Följande har noterats:


Vi har via delegationsordning kunnat verifiera att utbildningsdirektören
samt avdelningschefer har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka
eller inte ansöka om riktade statsbidrag.



Vi har inte kunnat verifiera via delegationsordning att kvalitetschefen inom
socialförvaltningen har rätt att på delegation fatta beslut om att ansöka eller
inte ansöka om riktade statsbidrag.
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3.2.

Vi har inte kunnat verifiera via delegationsordning att hälso- och sjukvårdsdirektören inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har rätt att på delegation
fatta beslut om att ansöka eller inte ansöka om riktade statsbidrag.

Kartläggning av riktade statsbidrag

Inom förskola, grundskola och äldreomsorg finns riktade statsbidrag att söka
främst från Skolverket och Socialstyrelsen, men även från övriga instanser såsom
Kulturrådet och Boverket. Inom hälso- och sjukvården finns riktade statsbidrag att
söka främst genom de överenskommelser som träffas mellan SKL och Regeringen
genom Socialdepartementet. Rekvisition (alternativt ansökan) och utbetalning sker
då oftast via Kammarkollegiet och ibland via Försäkringskassan.
Inom ramen för granskningen har vi gjort en kartläggning av de riktade statsbidrag
som funnits att söka inom granskningsområdet under granskningsperioden 2016
samt våren 2017. Sammantaget har vi valt att granska 41 stycken bidrag. Se bilaga 1
för en sammanställning av kartlagda bidrag.
Verksamheterna gör bedömningen att de inte avsiktligen avstått från att söka om
bidrag eller ansökt om bidrag i mindre omfattning än vad de är berättigade till.
Därmed finns det ingen konkret rutin för hur ett sådant beslut skulle fattas, men vid
intervju anges att ett sådant beslut skulle behöva tas upp i nämnd. För vissa bidrag
har regionen inte lyckats leva upp till kriterierna för att erhålla anslag. Vidare uppges under intervju att socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
svårt att förhålla sig till stimulansmedel och problematiken som uppstår när medlen
inte längre inkommer.
Vi har inhämtat en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som berörd
verksamhet i regionen har ansökt om inom respektive område, inklusive ansökt
belopp samt beviljat anslag. I nedanstående tabeller redogörs för utfallet av inhämtade sammanställningar.
Tabell 1: Riktade statsbidrag inom förskola och grundskola
Ansökt
Statsbidrag
belopp, kr

Beviljat
anslag, kr

Lågstadiesatsningen VT 2016

2 590 597

2 590 597

Lågstadiesatsningen läsår 16/17

6 400 094

5 136 141

Lärarlönelyftet HT 2016

6 685 005

6 685 005

Mindre barngrupper i förskolan läsår 16/17

3 279 000

2 556 000

Mindre barngrupper i förskolan läsår 17/18

3 400 286

Ej klart

Personalförstärkning elevhälsan

642 510

Förlängt Matematiklyft
Omsorg på obekväm arbetstid 2017

Ej klart

Karriärtjänster VT 2016

2 553 609

Karriärtjänster HT 2016

3 104 625

Karriärtjänster VT 2017

3 046 542
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Lärarlyftet 2016

348 750

540 000

Lärarlyftet VT 2017

427 500

Ej klart

Läslyftet läsår 16/17

Möjlighet att
rekvirera för 5
handledare

324 000

Läslyftet läsår 17/18

1 332 000

1 332 000

Ökad undervisningstid för nyanlända
elever grundskola

90 000

Lovskola 2016

Ansökan avser
antal elever och
veckor/dagar

248 743

Lovskola 2017

465 000

221 650

Läxhjälp 2016

1 058 000

1 058 000

Läxhjälp 2017

Ansökan avser
antal timmar/
veckor

Ej klart

Fortbildning specialpedagogik läsår 16/17

401 400

401 400

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

242 764

Papperslösa barn VT 2016

119 322

Papperslösa barn VT 2017

Ej klart

Skapande skola läsår 16/17

1 325 000

Skapande skola läsår 17/18

1 388 000

960 000

37 805 408

25 701 745

Samverkan för bästa skola
Upprustning av skollokaler
TOTALT:

De tomma fälten i tabellen ovan beror på att förvaltningen inte kunnat tillhandahålla oss uppgifter. Vi finner det anmärkningsvärt att det inte går att få fram information som visar hur mycket verksamheten har sökt och-/eller beviljats. Enligt
uppgift har Skolverkets digitaliserade process medfört svårigheter vad gäller att
kunna avgöra vilket bidrag som avses när beslut om beviljade medel kommer från
Skolverket. Vi har erhållit ett exempel som illustrerar detta.

Tabell 2: riktade statsbidrag inom äldreomsorg
Ansökt/
rekvirerat
Statsbidrag
belopp, kr

Beviljat
anslag, kr

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

13 571 665

13 571 665

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017
Kunskapssatsnings för baspersonal i äldreoch funktionshindersomsorgen

13 797 834

13 797 834

1 032 007

1 032 007

TOTALT:

28 401 506

28 401 506
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Tabell 3: riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård
Ansökt
Statsbidrag
belopp, kr
758 000
Insatser inom psykisk hälsa, del av 2016

Beviljat
anslag, kr
758 000

Insatser inom psykisk hälsa, del av 2017

754 000

754 000

PRIO psykisk ohälsa 2016

4 400 000

4 400 000

PRIO psykisk ohälsa 2017
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess* 2016
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess* 2017

3 480 000

3 480 000

6 691 000

6 691 000

7 078 000

Ej klart

Försäkringsmedicinsk utredning 2016

625 000

750 000

Försäkringsmedicinsk utredning 2017

750 000

Ej klart

Förstärkning av sjukvården 2016

5 558 000

5 558 000

Professionsmiljarden 2016

5 853 000

5 853 000

Professionsmiljarden 2017
Kvinnosjukvård, förlossningsvård samt
kvinnors hälsa 2016

5 541 000

Ej klart

2 923 000

2 923 000

Kvinnosjukvård, förlossningsvård samt
kvinnors hälsa 2017

2 843 000

2 843 000

Kortare väntetider i cancervården 2016

2 400 000

1 183 000

Kortare väntetider i cancervården 2017
En förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar 2016
En förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar 2017

2 400 000

Ej klart

280 000

280 000

307 000

Ej klart

Våld i nära relationer 2016

952 000

500 000

Våld i nära relationer 2017

952 000

Ej klart

Insatser mot HIV-infektion (till 2016)

420 000

200 000

HIV- och STI-prevention (från 2017)

200 000

0

TOTALT:

55 165 000

36 173 000

* Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin slogs ihop under 2016 till en satsning

Sammantaget har de granskade verksamheterna ansökt om 33 stycken olika riktade
statsbidrag under granskningsperioden, att jämföra med vår kartläggning om totalt
41 stycken. 20 stycken bidrag har sökts mer än en gång. Av de 33 riktade statsbidragen är 18 stycken inom förskola och grundskola, två stycken inom äldreomsorg och
13 stycken inom hälso-och sjukvård. Beviljat anslag uppgår till totalt ca 90 mnkr.
För ett antal sökta bidrag är ansökningsförfarandet ej klart vid tidpunkt för granskning. För ett antal bidrag har uppgift om beviljat belopp inte tillhandahållits.
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Verifiering
En jämförelse har gjorts mellan vår kartläggning (se bilaga 1) och ovanstående tabeller (tabell 1-3). Kontroll har skett av om respektive verksamhet har ansökt om de
riktade statsbidrag som funnits att söka under granskningsperioden. Följande har
noterats:


BUN har ansökt om 18 stycken olika riktade statsbidrag under granskningsperioden, varav nio bidrag har sökts två år i följd. Vi har kartlagt och valt att
granska 21 stycken riktade statsbidrag som funnits att ansöka om under perioden, vilket innebär att verksamheten inte har sökt tre stycken bidrag.
o
o
o

Entreprenörskap i skolan – Ej känt som sökbart
Icke-folkbokförda barn (Diplomatbarn)
Utlandssvenska barns skolgång

För ett antal bidrag som förvaltningen säger sig ha sökt har de inte kunnat
tillhandahålla uppgifter om varken ansökt eller beviljat belopp. Vi har därmed inte kunnat verifiera att dessa bidrag faktiskt sökts och-/eller beviljats.


SON har ansökt om två av tre av de riktade statsbidragen som funnits att ansöka om under granskningsperioden och som framgår av vår kartläggning.
Nämnden har inte ansökt om bidrag för kompetensutbildning för tillfälligt
anställda i äldreomsorgen. Förklaringen är att bidraget inte är riktat till
äldreomsorg utan mot utbildningssektorn och vuxenutbildning och ska
därmed sökas av annan nämnd.



HSN har ansökt om 13 olika riktade statsbidrag under perioden, varav tio
stycken har sökts två år i följd. Vår kartläggning visar att det funnits 17
stycken bidrag av söka under granskningsperioden, vilket innebär att regionen inte sökt fyra bidrag. Vi har även inhämtat motivering till varför
nämnden inte sökt bidragen:
o

o

o

o
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Arbetsplatsnära stöd – Söks i varje individuellt fall och har inte
tagits upp som ett riktat statsbidrag i den andemening som övriga statsbidrag inom ramen för granskningen. Alla verksamheter
inom regionen har samma möjlighet att söka medlen från arbetsförmedlingen. Det är regionstyrelseförvaltningens HR-konsulter
som arbetar tillsammans med chefen för den sjukskrivne och inte
HR-chefen centralt på förvaltningen. Inget aktivt arbete från
hälso- och sjukvårdens centrala HR-chef i denna fråga.
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och
hälso- och sjukvård – Bidraget är inte riktat till hälso- och sjukvård som organisation utan mot utbildningssektorn och vuxenutbildning och ska därmed sökas av annan nämnd.
Extratjänster (avser sektorn) – Detta arbete hålls ihop av regionstyrelseförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
endast till uppdrag att bereda plats för extratjänster.
Traineejobb – Detta bidrag har inte sökts.
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3.3.

Budget och redovisning

I regionens övergripande budgetprocess och resursfördelning när kommande års
ramar fastställs ingår ingen bedömning av de riktade statsbidragen för respektive
nämnd. Dessa bidrag hanteras på nämndnivå i deras respektive internbudgetar.
Det sker idag ingen samlad redovisning av samtliga riktade statsbidrag till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.
Specialdestinerade eller riktade statsbidrag är tidsbegränsade och avsedda för en
bestämd verksamhet eller visst ändamål/åtgärd. Enligt information från RKR i oktober 2014 ska riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med
övriga verksamhetsanknutna intäkter. Huvudregeln är att bidragen kräver någon
form av motprestation eller återrapportering. Periodisering ska göras i den period
där prestationerna har utförts. Det finns tre olika sätt att hantera riktade statsbidrag i redovisningen.
1. Prestationsbaserade ersättningar - utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska
bokföras i samma perioder som prestationerna utförts. Utbetalning i efterskott ska tas upp som fordran (upplupen intäkt) i den period som prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas i
förskott.
2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt
projekt och de utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det bokföras och matchas mot kostnader över
den fastslagna tidsperioden. Denna typ av bidrag är ofta kopplade till redovisningsskyldighet och skyldighet att återbetala kvarvarande medel
vid projekttidens slut.
3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation
och intäktsförs den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i
sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek
för den period som bidraget avser.

3.3.2.

Barn- och utbildning

Riktade statsbidrag inom förskola och grundskola tas inte med i verksamhetens
detaljbudget. Vid intervju anges att budget för utbildning är flödesstyrd.
Den ekonomiska hanteringen sker på förvaltningen. Samtliga statsbidrag projektförs så att de går att hitta i ekonomisystemet, ibland även ner på aktivitetsnivå. Huvudprincipen är att intäkter ska matchas mot kostnader. Dock uppges att intäkten
ofta kommer fortare än kostnader uppstår eftersom mindre skolor inte vågar riskera
att ta kostnader som de inte med säkerhet vet att de kommer att få en intäkt för.
I bokslutet 2016 har ca 11,3 mnkr periodiserats för Lågstadie- och fritidshemssatsningen. Pengarna är öronmärkta i ekonomisystemet.
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3.3.3.

Äldreomsorg

Statsbidrag inom äldreomsorg finns inte inlagda i verksamhetens detaljbudget. Orsaken är att detaljbudgeten upprättas i december, medan medlen inkommer följande år. Dock framkommer att exempelvis bidrag för ökad bemanning är väldigt
säker beloppsmässigt. Eftersom alla bidrag ska redovisas måste de ändå ha koll på
exakt vad medlen används till.
Den ekonomiska hanteringen sker på förvaltningen. Alla statsbidrag bokförs på
projektnummer i ekonomisystemet. De bokas upp som en skuld (förutbetald kostnad) i balansräkningen och betalas ut senare till verksamheterna. Det händer att
medel förs över från ett år till ett annat.

3.3.4.

Hälso- och sjukvård

Merparten av de riktade statsbidragen/överenskommelserna är kända i förväg, och
kommer därmed att ingå i internbudgeten. I internbudget för 2017 framgår att statliga satsningar har budgeterats enligt följande:


Professionsmiljarden – 5,8 mnkr.



Förlossningsvård, psykiatrisatsning m.m. – 1 mnkr.



Kortare väntetider inom cancervården – 2 mnkr.



En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är
vid tidpunkt för granskning inte färdigfördelad. Budget ska dock enligt internbudgeten läggas så att intäkterna motsvarar budgeterade kostnader.

De olika statsbidragen särredovisas vad gäller intäkter, dock inte alltid vad gäller
kostnader.

3.4.

Återapportering till nämnd

Det sker ingen regelmässig rapportering till barn- och utbildningsnämnden, dock
informeras nämnden om vilka statsbidrag som beviljats eller avslagits. Det här sker
under punkten ”information om vissa inkomna handlingar”. Det framkommer vidare att förvaltningen har för avsikt att ge nämnden information om vilka bidrag
som de inte avser att söka eller inte sökt. Enligt uppgift har Skolverkets delvis digitaliserat ansökningsförfarandet, vilket försvårat transparensen och diarieföringen.
Återrapportering till socialnämnden sker årligen, detta tillfälle sker innan budgetberedning.
Det sker ingen specifik återrapportering av riktade statsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden, utan det sker inom ramen för ordinarie uppföljningstillfällen. Dock
kan man i den månadsuppföljning som vi har tagit del av inte utläsa utfallet specificerat på de olika riktade statsbidragen.
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4.

Revisionell bedömning

4.1.

Avstämning mot kontrollfrågor

Revisionsfrågan besvaras utifrån fem uppställda kontrollfrågor. Respektive kontrollfråga bedöms uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Kontrollfråga

Bedömning och kommentar

Finns det ändamålsenliga rutiner för
ansökning/rekvirering och rapportering av riktade statsbidrag?

Delvis uppfyllt
Inom respektive förvaltning finns rutiner
för hantering av riktade statsbidrag i
olika omfattning. Dokumenterade rutiner
finns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men saknas inom övriga förvaltningar. Ansvaret mellan berörda förvaltningar och nämnder är inte fullt ut
tydliggjort och det finns ingen tydlig rutin
för statsbidrag ska återrapporteras till
nämnd.
Inom regionen som helhet finns inget
övergripande ansvar avseende riktade
statsbidrag.

Har berörda nämnder sökt de riktade
statsbidrag som de är berättigade till?

Delvis uppfyllt
Vår verifiering visar berörda nämnder har
sökt 33 av de 41 olika riktade statsbidrag
som funnits att söka under granskningsperioden och som kartlagts inom ramen
för granskningen.
Barn- och utbildningsnämnden har sökt
18 av 21 bidrag. Vi har dock inte kunnat
säkerställa att samtliga 18 bidrag faktiskt
sökts eller beviljats utifrån att uppgifter
om ansökt och-/eller beviljat belopp inte
tillhandahållits.
Socialnämnden har sökt 2 av 3 bidrag och
hälso- och sjukvårdsnämnden har sökt 13
av 17 bidrag som funnits att söka.

Hur fattas formella beslut avseende
ansökan/att eventuellt inte ansöka om
riktade statsbidrag? Har nämndbeMaj 2017
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PwC

Delvis uppfyllt
Regionen fattar i regel inte formella
nämnd-/delegationsbeslut utan beslut
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slut/delegationsbeslut fattats?

sker framförallt genom ren verkställighet.
Det framförs dock att nämndernas beslut
om internbudget kan betraktas som ett
nämndbeslut.
Av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning framgår att berörda tjänstemän har rätt att fatta beslut om ”av staten helt finansierade projekt”. Av övriga
nämnders delegationsordningar har vi
inte kunnat fastställa att berörda tjänstemän har rätt att fatta delegationsbeslut
avseende att söka/avstå från att söka om
riktade statsbidrag.

Har bidragen tagits med i verksamhetens detaljbudget?

Delvis uppfyllt
Alla riktade statsbidrag läggs inte in i
verksamheternas detaljbudget. Frågan
hanteras på olika sätt inom respektive
verksamhet och regionen saknar övergripande riktlinjer för hur dessa ska hanteras.

Redovisning sker i enlighet med RKR?

Uppfyllt
Alla statsbidrag projektförs i ekonomisystemet, vilket möjliggör uppföljning. I
enlighet med RKR bokförs statsbidrag i
den period då prestationerna utförs. Huvudregeln är att intäkterna ska matchas
mot kostnader, ibland inkommer dock
intäkten innan kostnader uppstår. Intäkter särredovisas, dock inte alltid kostnader.

4.2.

Revisionell bedömning

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt
redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern
kontroll?

Efter genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att berörda
nämnder inte i alla delar har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och noterade avvikelser:
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Det finns ändamålsenliga rutiner för hantering av ansökan och rekvirering
av riktade statsbidrag och ansvaret är tydliggjort inom respektive verksamhet/förvaltning. Dock saknas ett tydligt ansvar mellan berörd verksamhet
och nämnd och det saknas formella rutiner för återrapportering. Det finns
dokumenterade rutiner inom en granskad verksamhet.



Regionen fattar i regel inte formella nämnd-/delegationsbeslut, utan beslut
sker genom ren verkställighet. Vi har inhämtat berörda nämnders delegationsordningar och har kunnat fastställa att berörda tjänstemän inom barnoch utbildningsnämnden har rätt att fatta beslut avseende riktade statsbidrag. Av de två övriga nämndernas delegationsordningar framgår inte vem
som har rätt att fatta delegationsbeslut avseende att söka/avstå från att söka
riktade statsbidrag.



Vår kartläggning och verifiering visar att berörda nämnder har sökt 33 av de
totalt 41 olika riktade statsbidrag inom granskningsområdet som funnits
tillgängliga under granskningsperioden. För statsbidrag inom förskola och
grundskola har vi dock inte kunnat verifiera att samtliga bidrag faktiskt
sökts och-/eller beviljats eftersom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
inte kunnat tillhandahålla en komplett sammanställning med uppgifter om
sökta och beviljade bidrag.



Alla riktade statsbidrag tas inte med i verksamheternas detaljbudgetar. Det
saknas regionövergripande rutiner och frågan hanteras därmed olika.



Redovisning sker i huvudsak i enlighet med information från RKR. Riktade
statsbidrag bokförs i den period som prestationerna utförs och intäkter ska
matchas mot kostnader.

4.3.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnas regionstyrelsen och berörda nämnder med
följande rekommendationer:


Dokumentera rutinerna för hantering av riktade statsbidrag för att minimera sårbarheten samt göra hanteringen mindre personbunden.



Kartlägg årligen på förvaltningarna, i samarbete med regionens centrala
ekonomiavdelning, vilka statsbidrag som finns att söka för att i möjligaste
mån säkerställa att inga bidrag missas.



Tydliggöra vem som har rätt att ta beslut om att söka alternativt avstå från
att söka riktade statsbidrag.



Ansökningar om riktade statsbidrag som har en påverkan på verksamhetens
omfattning, framför allt under en längre period, och som kan påverka regionens finansiering vid ett eventuellt borttagande av det riktade statsbidraget, bör behandlas av nämnd eller utskott.
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Säkerställa att samtliga riktade statsbidrag som verksamheterna i regionen
söker tas upp i verksamheternas detaljbudget. De riktade statsbidrag som
inte är kända vid fastställande av detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året.



Skapa en tydlig återrapportering av sökta och erhållna riktade statsbidrag
till nämnderna, och redovisa dessa för regionstyrelsen.

2017-05-30

Martin Halldén

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Bilaga 1: Kartläggning av riktade
statsbidrag
Tabell 1: Riktade statsbidrag inom förskola och grundskola
Statsbidrag

Bidragsgivare

Regionen har
sökt bidraget?

Lärarlönelyftet
Karriärtjänster

Skolverket
Skolverket

Ja
Ja

Omsorg på obekväm arbetstid
Mindre barngrupper i förskolan
Entreprenörskap i skolan
Förlängt Matematiklyft
Läslyftet
Lärarlyftet

Skolverket
Skolverket
Skolverket
Skolverket
Skolverket
Skolverket

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Fortbildning specialpedagogik
Personalförstärkning inom elevhälsa
Lågstadiesatsningen
Läxhjälp
Lovskola
Ökad undervisningstid för nyanlända
elever
Papperslösa barn i skolan

Skolverket
Skolverket
Skolverket
Skolverket
Skolverket

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Skolverket
Skolverket

Ja
Ja

Utlandssvenska elevers skolgång
Icke-folkbokförda barn (Diplomatbarn)
Samverkan för bästa skola
Skapande skola
Bidrag till sommarlovsaktiviteter
Upprustning av skollokaler

Skolverket
Skolverket
Skolverket
Statens Kulturråd
MUSC
Boverket

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell 2: Riktade statsbidrag inom äldreomsorg
Statsbidrag

Bidragsgivare

Regionen har
sökt bidraget?

Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Kunskapssatsning för baspersonal inom
äldre- och funktionshindersomsorgen
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och hälso- och
sjukvård

Socialstyrelsen

Ja

Socialstyrelsen

Ja

Skolverket

Nej
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Tabell 3: Riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård
Bidragsgivare alt
utbetalare

Regionen har
sökt bidraget?

SKL/Kammarkollegiet
SKL/Kammarkollegiet

Ja
Ja

Försäkringskassan
Försäkringskassan
Kammarkollegiet

Ja
Ja
Ja

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet

Ja
Ja

Kammarkollegiet

Ja

Kortare väntetider i cancervården

Kammarkollegiet

Ja

En förbättrad vård för personer med
kroniska sjukdomar

Kammarkollegiet

Ja

Arbetsplatsnära stöd
Traineejobb i välfärden (avser sektorn)

Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Skolverket

Insatser inom psykisk hälsa

SKL/Kammarkollegiet

HIV- och STI-prevention (från 2017)

Folkhälsomyndigheten

Insatser mot HIV-infektion (till 2016)

Folkhälsomyndigheten

Ja
Nej
Nej
Ja
Bidraget har sökts av
Regionstyrelsen
Ja
Bidraget har sökts av
Folkhälsoenheten
Ja
Bidraget har sökts av
Folkhälsoenheten

Statsbidrag
Insatser inom psykisk hälsa, del av
PRIO psykisk ohälsa (till 2016)
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
(från 2016)
Försäkringsmedicinsk utredning
Förstärkning av sjukvården (2016)
Professionsmiljarden (från 2016), stöd
till bättre resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården
Kvinnosjukvård, förlossningsvård
Kvinnors hälsa, förstärkning primärvården

Våld i nära relationer

Extratjänster (avser sektorn)
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och hälso- och
sjukvård
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Nej

Skolverket

Nej
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/600
21 september 2017

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Remiss - Avseende hjälpmedelsutredningen S2015:08
betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta besvara remissen enligt bifogat förslag till svar.

Sammanfattning

Hjälpmedelsutredningen föreslår dels reglering av begreppet hjälpmedel och dels
reglering av avgifter för vårdbesök och när avgifter för hjälpmedel får tas ut, för att
öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet.
Regionen föreslås tillstyrka att begreppet hjälpmedel regleras för att öka
likvärdigheten över landet. Regionen förslås avstyrka att hjälpmedel för att kunna
”delta i sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och
närmiljön” (fritidshjälpmedel) införs på sätt utredningen föreslår definitionen.
Utredningen förslår att avgift får tas ut av den som fyllt 18 år, men inte av den som
tillhör personkretsen enligt LSS eller den som är 85 år eller äldre. Regionens föreslås
tillstyrka förslaget att avgifter får tas ut av den som fyllt 18 år, men inte enligt
personkretsen för LSS.
Regionen föreslås tillstyrka att patientavgift för ”patientbesök för behovsbedömning
eller förskrivning av hjälpmedel” inordnas i högkostnadsskyddet. Regionen förslår att
begreppet patientavgift ersätts med begreppet vårdavgift.
Utredningen avstår från förslag att huvudmannaskapet för hjälpmedel överförs till
staten. Regionen förslås instämma i det ställningstagandet.
Utredningen avstår från förslag om införande av Fritt val av hjälpmedel. Regionen
förslås instämma i det ställningstagandet.
Regionen föreslås avstyrka att högkostnadsskyddet för besök i öppen vård höjs för
att finansiera de lagda förslagen. Staten bör kompensera kommuner, landsting och
regioner direkt för de ökade kostnader eller minskade intäkter som blir följd av den
föreslagna regleringen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/600

Socialnämnden har 1117/2017 beslutat instämma i regionstyrelseförvaltningens
förslag till remissvar med komplettering att Socialmämnden ser vikten av, och ställer
sig positiv till utredningens förslag att lyfta fram och stärka rehabiliteringen i
kommunernas planering av hälso- och sjukvården och äldreomsorg genom att införa
ny bestämmelse där verksamheternas behov av kompetens i form av arbetsterapeuter
och arbetsterapeuter särskilt beaktas. Att kommunerna även ska ta ställning till om
det bör finnas en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut i
verksamhetsområden, som i huvudsak omfattas av rehabilitering är ett sätt att stärka
kommunernas patientsäkerhetsabete.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har §406/2017 beslutat instämma i
regionstyrelseförvaltningens förslag på remissvar förutom punkten gällande oklarhet
vad avgiftsfrihet för barn och unga innebär i förhållande till Lag 2016/35 om
glasögonbidrag för unga.
Med stöd av beslut och kompletteringar från Socialnämnden och från Hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslås att Region Gotland lämnar förslag till remissvar enligt
bifogat dokument.
Ärendebeskrivning

Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” lämnar ett antal lagförslag som berör Region
Gotland som sjukvårdshuvudman, både inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, och delvis som skolhuvudman.
Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Arbete med remissvar har samordnats via regionstyrelseförvaltningen med
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Underlag för regionens remissvar har inkommit från
Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Olika brister (avgifter, delaktighet etc.) inom hjälpmedelsområdet har konstaterats
genom ett antal statliga utredningar sedan 1980-talet (1989, 1995, 2004, 2012 mfl),
Utredningen konstaterar (sidan 344 ff) att de skillnader inom hjälpmedelsområdet
som utredningen funnit inte är acceptabla och den statliga styrningen inom
hjälpmedelsområdet i stort sett är obefintlig (sammanfattningen sidan 21). Detta
leder till olikheter i landet som medför att HSLs mål för hälso- och sjukvården om
”en vård på lika villkor för hela befolkningen” inte säkerställs. Det erfordras enligt
utredningen en effektivare statlig styrning. Utredningen konstaterar att en ökad statlig
styrning inom hjälpmedelsområdet innebär inskränkningar av det kommunala
självstyret (sidan 538), men att detta står i proportion till nyttan och syftet med ökad
statlig styrning.
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Samtidigt konstaterar utredningen (sammanfattning sidan 20) att kartläggning av
Socialstyrelsen utifrån fiktiva fallbeskrivningar inte visar annat än att enskilda får
tillgång till sådana hjälpmedel som de är i behov av, men vad som kan förskrivas
varierar över landet, i likhet med vilka avgifter enskilda måste betala.
Utredningen lämnar förslag till lagreglering inom ett antal områden (numrering följer
utredningens avsnitt):
1. Ökad likvärdighet
Hjälpmedel definieras i hälso- och sjukvårdslagen
a. Nationell definition av hjälpmedel saknas för närvarande, och
lagreglerad definition innebär att likvärdigheten ökar liksom
möjligheterna att nationellt följa upp hur hjälpmedel förskrivs över
landet
b. Likaså konstaterar utredningen att hjälpmedel även framöver bör vara
del av hälso- och sjukvård, även om vissa ser hjälpmedel utifrån ett
rättighetsperspektiv.
c. Hjälpmedel för att ”delta i sysselsättning och vardagliga
fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön”, populärt
kallat fritidshjälpmedel, tillförs i definitionen för hjälpmedel.
Utredningens anser (sidan 516) att det i förarbetena till nuvarande
lagstiftning förutsätts att fritidshjälpmedel skall ingå i hälso- och
sjukvårdens ansvar, och att det därmed endast är de huvudmän som
inte följer lagens intentioner som får tillkommande kostnader.
2. Ökad likvärdighet
Förändrat huvudmannaskap
Vad gäller förändrat huvudmannaskap, dvs att föra över ansvaret för
hjälpmedel till staten, anser utredningen inte att sådan förändring är
motiverad, bland annat genom att kostnaderna för en sådan reform skulle bli
betydande, även staten vill öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga
om avgifter och regelverk.
3. Rimliga avgifter
Utredningen konstaterar att likvärdigheten nationellt och mellan olika
hjälpmedelsområden och olika hjälpmedelsanvändare ökar om avgiftsfriheten
ökar.
Hjälpmedelsutredningen redovisar att avgifternas storlek för finansiering av
landets hjälpmedelsverksamheter är marginell, 230 miljoner kronor i
avgiftsintäkter jämfört med kostnader på 6 miljarder kronor, dvs 3,2%.
Utredningen föreslår
a. att avgifter får tas ut av den som fyllt 18 år, det vill säga generell
avgiftsbefrielse för alla barn och unga upp till 18 år.
b. generell avgiftsbefrielse för personkretsen enligt LSS.
c. generell avgiftsbefrielse för personer 85 år och äldre.
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För barn och unga är argumentet att det är små kostnader eftersom flertalet
huvudman redan har avgiftsfrihet för barn och unga, och den inskränkning i
det kommunala självstyret som förslaget innebär bedöms som
proportionerlig och godtagbar sidan 434. Också avgiftsfrihet för
personkretsen enligt LSS bedöms medföra små kostnadsökningar nationellt
sett (8,5 miljoner kronor). Skäl för avgiftsfrihet är (sidan 434) att skydda en
grupp som regelmässigt har dålig ekonomi från avgifter som kan medföra att
de avstår från behövliga hjälpmedel. Personkretsen består av: 1) personer
med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2) personer
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 3)
personer med andra varaktiga psykiska funktionshinder om uppenbart inte
beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande behov av stöd
eller service.
Personer 85 år och äldre en helt ny kategori som föreslås få avgiftsbefrielse.
Utredningen anger att det dels är en fördelningspolitisk träffsäker reform
jämfört med tex högkostnadsskydd och liknande, och dels rent administrativt
är enkelt med avgiftsbefrielse för viss ålderskategori, jämfört med att göra en
behovsbedömning utifrån den enskildes ekonomi (sid 435). Denna grupp har
undantagits från vårdavgifter i övrigt och det framstår enligt utredningen som
motsägelsefullt att behandla just hjälpmedelsavgifter annorlunda.
Utredningen påtalar också att den lagreglering som föreslås inte förhindrar
att enskilda huvudmän har mer förmånliga bestämmelser för den enskilde än
vad som regleras.
4. Verklig valfrihet
a. Fritt val av hjälpmedel
I både direktiv till utredning och i utredningen poängteras vikten av
att öka människors delaktighet och självbestämmande. Utredningen
anser dock att nuvarande Fritt val-modeller inte bör uppmuntras,
eftersom de inte fungerar bra i sin nuvarande utformning, och det
finns inga förslag om utveckling av fritt val.
5. Kompetens och samordning
a. Utredningen föreslår reglering som innebär att kommunerna vid
planering av sin hälso- och sjukvård och äldreomsorg särskilt skall
beakta verksamheternas behov av kompetens i form av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På verksamhetsområden som
omfattar huvudsakligen rehabilitering bör finnas en medicinskt
ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut, Medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR). Enligt utredningen finns MAR i ett 80-tal
kommuner, vilket visat sig vara mycket värdefullt som komplement
till MAS, som inte alltid har erforderliga kunskaper om hjälpmedel.
b. Elevhälsan skall stärkas
Utredningens förslag att statsbidrag får ges också till arbetsterapeut,
fysioterapeut eller logoped.
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c. Förstärkning av specialpedagogiska insatser och
kompetensförstärkning sidan 531
Utredningen konstaterar också (sidan 335) att
sjukvårdshuvudmännens prioriteringar indirekt påverkar
skolhuvudmännen. Otydligheter i ansvarsfördelning mellan
sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän kan överbryggas genom
överenskommelser huvudmännen emellan.
6. Inkluderande teknik och statligt stöd och styrning (532 ff)
Nationell statistik är en förutsättning för att nationellt kunna följa att
hjälpmedel förskrivs likvärdigt över landet. Utredningen förordar att
Socialstyrelsen får uppdrag att kontinuerligt samla in statistik och data i syfte
att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet
Myndigheten för delaktighet (MFD) får ett förtydligat uppdrag att löpande
arbeta med frågor som rör individstöd i form av produkter och tjänster, som
digital teknik, hjälpmedel och välfärdstekniska lösningar som ett led i att
uppnå full delaktighet i samhällslivet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) förslås få uppdrag att samla och
tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap om kognitivt stöd för elever i
skolmiljö.
Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU) och
Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) föreslås få uppdrag att ta reda på
vilken effekt olika medicintekniska hjälpmedel och icke medicintekniska
hjälpmedel har, hur de används och vilken effekt de har, vilka risker som
finns. Vårdanalys skall dessutom undersöka hinder att förskriva
konsumentprodukter.
Upphandlingsmyndigheten föreslås få uppdrag att aktivt stimulera och stödja
sjukvårdshuvudmännen att genomföra upphandlingar som möjliggör för
hjälpmedelsanvändare att välja bland flera hjälpmedel som uppfyller de
individuella behoven.
Utredningen pekar på ett antal områden där delaktigheten för potentiella
hjälpmedelsbrukare kan ökas, bland annat genom att de involveras i olika
skeenden i upphandlingsprocessen av hjälpmedel (sidan 536).

Bedömning

1. Allmänna överväganden
Oavsett om utredningens förslag kommer till utförande speglar ändå
utredningens slutsatser och ställningstaganden den nationella viljan att skapa
rättvisare och mer likvärdig och transparent hjälpmedelshantering i Sverige.
Därmed bör utredningens inriktning utgöra grund för fortsatta förändringar i
regionens riktlinjer och arbete inom hjälpmedelsområdet. Samtidigt måste
förändringar ligga inom ramen för tillgängliga resurser.
2. Ökad likvärdighet
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a. Hjälpmedel definieras i hälso- och sjukvårdslagen, vilket är
fördelaktigt för nationell likvärdighet och för möjlighet till
uppföljning.
b. Fritidshjälpmedel bör prioriteras inom ramen för den behovstrappa
som tillämpas i regionen, och därvid, eftersom fritidsaktiviteter är fritt
valda jämfört med t.ex. att klara sitt boende, har låg prioritering.
Generellt ingår inte fritidshjälpmedel/hjälpmedel för fritt valda
aktiviteter i regionens behovstrappa, mer än för barns lek och
utveckling.
3. Rimliga avgifter
Det är uppenbart att avgifter för hjälpmedel skiljer mellan kommuner, och
landsting/regioner. Att det, som utredningen anger, som i princip inom all
verksamhet, finns utrymme för förbättringar och rationaliseringar i befintlig
verksamhet, innebär inte att staten kan lägga förslag som innebär ökade
kostnader för regionen utan att kompensera detta på lämpligt sätt. Likaså går
de inte att resonera att vissa kostnader redan borde finnas, även det i
verkligheten inte gör det, som är ett argument för finansiering av
fritidshjälpmedel.
a. Där rimligt att barn och unga ges avgiftsbefrielse med de skäl
utredningen anför. För Region Gotland innebär det förändring
genom att ortopediska skor för barn och unga blir avgiftsfritt.
Generell avgiftsfrihet för barn och unga upp till 18 år föreslås för
övrigt i särskilt ärende till Regionfullmäktige ”Förslag till av
egenavgifter för hjälpmedel”.
b. Det är rimligt att personkretsen kring LSS ges avgiftsbefrielse med de
skäl utredningen anför.
c. Det framstår inte självklart att det är likvärdighet inom
hjälpmedelsområdet att föreslå avgiftsbefrielse för en hel grupp av
befolkningen, personer 85 år och äldre, enbart pga av ålder.
Träffsäkerheten i reformen kan ifrågasättas, även de som inte är i
behov av ekonomiska lättnader får stöd genom avgiftsbefrielse.
Likaså är inte skälet att det är enkelt att administrera bärande för att
ge avgiftsbefrielse. Dessutom är avgiftsbefrielse för denna grupp
förhållandevis dyr. Regionstyrelseförvaltningen anser att utredningens
förslag inte bör tillstyrkas
Ekonomiska konsekvenser för Region Gotland enligt utredningens förslag,
med grov schablonberäkning enligt vår befolkningsandel, (058% av Sveriges
befolkning) innebär kostnadsökning med 775 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen anser att utredningens förslag att
finansieringsbehovet för att kompensera för de tillkommande kostnaderna
kan regleras genom höjning av högkostnadsskyddet i öppenvård är en dålig
lösning. Detta skulle innebära att finansiering sker via de som återkommande
är i behov av öppenvård.
Utredningen konstaterar att avgiftsintäkterna är av liten betydelse för
finansiering av hälso- och sjukvården. Den totala årskostnaden för
hjälpmedel i landstingen uppgår till 6 miljarder. Huvudmännens
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avgiftsintäkter uppgår under samma tid till ca 230 miljoner kronor, dvs ca
3,8%
Utredningens förslag att ge lagstöd för skäliga hjälpmedelsavgifter är en
anpassning till nationell praxis och positivt. Regionstyrelseförvaltningen anser
att det är onödigt att i detta sammanhang använda begreppet ”skälig” för
hjälpmedelsavgifter. Nivån regleras redan genom kommunallagen, avgifter
ska vara skäliga och inte överstiga kommunens/regionens självkostnader.
4. Verklig valfrihet
Lokal information och ökad transparens är viktiga områden. För Region
Gotlands del är utgångspunkt patienters behov. Utredningens förslag att
använda Tema hjälpmedel 1177 Vårdguiden Tema, vars utgångspunkt är
produkter snarare än behov, är tveksamt för regionens del.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i utredningens slutsats att fritt val inte
ger övervägande fördelar jämfört med traditionell förskrivning, särskilt som
fritt val förutsätter att det finns en marknad att via rekvisition själv köpa och
äga hjälpmedlet, vilket för övrigt innebär oklarheter i ansvarsfrågor Med
Gotlands relativa litenhet är en hjälpmedelsmarknad mer begränsad än i
Sverige i övrigt. Utredningen ser bättre möjligheter via breda upphandlade
sortiment som tillgodoser varierande behov hos hjälpmedelstagare. För
region Gotland innebär emellertid även breda sortiment en utmaning genom
att vårt befolkningsunderlag inte är av samma omfattning som hos andra
huvudmän, vilket regionen eftersträvar att överbrygga genom upphandling
gemensamt med Stockholm läns landsting.
5. Kompetensbehov i kommunerna
a. Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering MAR
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) i kommuner regleras
enligt utredningen genom att det ”på verksamhetsområden som
omfattar rehabilitering bör finnas en arbetsterapeut eller
fysioterapeut”. Region Gotland ser vikten av och ställer sig positiv till
utredningens förslag att lyfta fram och stärka rehabilitering i
kommunernas planering av hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
genom utredningens förslag att införa ny bestämmelse i HSL där
verksamheternas behov av kompetens i form av arbetsterapeuter och
fysioterapeuter särskilt beaktas. Att kommunerna även ska ta ställning
till om det bör finnas en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller
fysioterapeut är enligt regionen ett sätt att stärka kommunernas
patientsäkerhetsarbete.
6. Inkluderande teknik och statligt stöd och styrning
Utöver finansiering och reglering mot kommuner och landsting förslår
utredningen flera uppdrag till statliga myndigheter. Dessa uppdrag är rimliga
att ingå de statliga myndigheternas åtagande och leder på sikt till förbättringar
inom hjälpmedelsområdet, eller ger underlag till förslag om förändringar och
förbättringar inom hjälpmedelsområdet.
Parallellt med detta ärende hanteras förslag till Regionfullmäktige om avgifter för
hjälpmedel inom region Gotland. Det förslaget har anpassats till utredningens förslag
så till vida att barn och unga upp till 18 år förslås generellt få avgiftsbefrielse.
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Utredningen belyser både barn- och genus perspektiv och menar att särskild hänsyn
tagits till barn, sidan 541, genom förslag till avgiftsfrihet och definitionen som
tydliggör att fritidshjälpmedel i viss omfattning ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.
Eftersom majoriteten hjälpmedelsanvändare torde vara kvinnor, beroende på att de
flesta hjälpmedelsanvändare är äldre och bland dessa dominerar kvinnor, kan ett mer
jämlikt tillhandahållande av hjälpmedel över landet således indirekt sägas gynna
kvinnor, sidan 539.
Beslutsunderlag

Inkommen Remiss Dnr RS2017/600 , S2017/03349/FST
Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden §406/2017
Beslut Socialnämnden §117/2017
Regionsstyrelseförvaltningen förslag till remissvar

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till

Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hjälpmedelscentralen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Lena Palmqvist
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26 oktober 2017

Socialdepartementet

Remiss - Avseende hjälpmedelsutredningen S2015:08
betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Region Gotland lämnar följande synpunkter på rubricerad remiss
Region Gotland stödjer följande av utredningens förslag:
•

att hjälpmedelsbegreppet definieras, för likvärdighet över hela landet,
med de skäl som utredningen redovisar

•

att tydligt lagstöd för hjälpmedelsavgifter föreslås, med de skäl som
utredningen redovisar

•

att avgifter får tas ut av de som fyllt 18 år, det vill säga generell
avgiftsbefrielse för barn och unga upp till 18 år, med de skäl som
utredningen redovisar.

•

att avgiftsbefrielse införs för personkretsen för LSS, med de skäl som
utredningen redovisar

•

att vårdavgiften tydligt inordnas i högkostnadsskyddet, med de skäl
som utredningen redovisar

•

Region Gotland ser vikten av och ställer sig positiv till utredningens
förslag att lyfta fram och stärka rehabilitering i kommunernas planering
av hälso- och sjukvården och äldreomsorgen genom utredningens
förslag att införa ny bestämmelse i HSL där verksamheternas behov av
kompetens i form av arbetsterapeuter och fysioterapeuter särskilt
beaktas. Att kommunerna även ska ta ställning till om det bör finnas en
medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut är enligt regionen
ett sätt att stärka kommunernas patientsäkerhetsarbete.

Region Gotland stödjer inte följande förslag:

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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•

att ha tvingande reglering att tillhandahålla hjälpmedel för vardagliga
fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön, av följande
skäl: Region Gotland tillämpar en behovsbaserad förskrivningsprocess,
med trappa för olika angelägenhetsgrad. Behov för fritt valda aktiviteter
prioriteras lägre än för till exempel hygien, äta och dricka. Generellt
anser vi att fritt valda aktiviteter inte ska ingå, frånsett, efter
bedömning, för barns lek och utveckling.

•

att avgiftsbefrielse föreslås för personer 85 år och äldre, av följande
skäl: Det framstår inte självklart att det är likvärdighet att föreslå
avgiftsbefrielse för en hel grupp av befolkningen (andra än barn och
unga), personer 85 år och äldre, enbart pga av ålder. Träffsäkerheten i
reformen kan ifrågasättas, även de som inte är i behov av ekonomiska
lättnader får stöd genom avgiftsbefrielse. Likaså är inte skälet att det är
enkelt att administrera bärande för att ge avgiftsbefrielse. Dessutom är
avgiftsbefrielse för denna grupp förhållandevis dyr.

•

att finansiering av förslagen sker genom höjning av
högkostnadsskyddet. Regionen anser att utredningens förslag att
finansieringsbehovet för att kompensera för de tillkommande
kostnaderna kan regleras genom höjning av högkostnadsskyddet i
öppenvård är en dålig lösning. Detta skulle innebära att finansiering
sker via de som återkommande är i behov av öppenvård. Det är
rimligare att hjälpmedel för delaktighet i samhället betalas av alla, dvs
generell skattefinansiering genom att staten kompenserar kommuner,
regioner och landsting via statsbudgeten.

Region Gotland lämnar följande kommentarer
• Det är nödvändigt att likvärdigheten inom hjälpmedelsområdet ökar,
och reglering synes generellt vara rimlig väg att nå större enhetlighet
och garantera en vård på lika villkor för hela befolkningen.
•

Utredningens förslag att ge lagstöd för skäliga hjälpmedelsavgifter är en
anpassning till nationell praxis och positivt. Däremot är det onödigt att
i detta sammanhang begreppet använda ”skälig” för
hjälpmedelsavgifter. Nivån regleras redan genom kommunallagen,
avgifter ska vara skäliga och inte överstiga kommunens självkostnader.

•

Vi noterar att glasögonbidrag enligt Lag 2016/35 innebär
avgiftsbefrielse för barn och unga upp till 19 år, jämfört med förslag till
avgiftsbefrielse för hjälpmedel för barn och unga är upp till 18 år.

•

Glasögon som tillhandahålls av optiker för att korrigera synfel på barn
över 7 år kräver sällan en medicinsk bedömning av hälso- och
sjukvården och omfattas enligt vår uppfattning därför inte av
utredningens förslag. Därmed förutsätter vi att avgiftsfriheten som
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utredningen föreslår, inte innebär generellt avgiftsfria glasögon till barn
och unga.
•

Det är rimligt och en förutsättning för genomförande av utredningens
förslag att staten kompenserar regionen direkt för ökade kostnader till
följd av eventuell kommande lagstiftning enligt förslaget.

•

Region Gotland är frågande inför att utredningen genomgående
använder begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel…”. Enligt definition i
författningskommentar sidan 545 anges att det med förskrivning avses
att prova ut, anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att
informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion
och nytta, d.v.s. alla moment som i princip kan vara aktuella. Det anges
på sidan 436 att det saknas anledning behandla besöksavgiften vid
förskrivning av hjälpmedel på annat sätt än andra besök i öppen vård.
Region Gotland ser ingen anledning skriva annat än ”vårdbesök”.

•

Det är positivt att ”förbud” mot serviceavgifter föreslås, eftersom
serviceavgifter innebär visst godtycke i möjligheten att ta ut avgifter. .
Samtidigt öppnar utredningen, sidan 546, för att serviceavgifter kan tas
ut enligt kommunallagen. Dessa motstridiga kommentarer ger
osäkerhet.

•

Positivt med uppdragen till statliga myndigheter.

•

Tema hjälpmedel 1177 Vårdguiden är en utmärkt sammanställning
över produkter, som dock inte stödjer modernt synsätt att hjälpmedel,
och information om hjälpmedel, ska vara behovsbaserat, inte
produktbaserat.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Delaktighet, jämlikhet och effektivitet
i hjälpmedelsförsörjningen

Betänkande av Hjälpmedelsutredningen
Stockholm 2017

SOU 2017:43

Sammanfattning

Inledning
Hjälpmedel är produkter som används på individnivå för att kompensera för en funktionsnedsättning. Den tekniska utvecklingen
medför nya möjligheter till ökad inkludering, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Allt fler har tillgång till internetuppkoppling, universellt utformade produkter och
digital teknik. Hjälpmedelsområdet förändras därför över tid, inte
minst på så sätt att konsumentprodukter i allt större utsträckning
kan användas för att kompensera för en funktionsnedsättning.
Området är komplext också därför att det är många huvudmän som
tillhandahåller hjälpmedel, beroende på användningsområde (t.ex.
används pedagogiska hjälpmedel inom utbildningsväsendet). Vissa
användare köper också hjälpmedel på egen hand, som vanliga konsumenter.
Hjälpmedel för vård och behandling liksom hjälpmedel för den
dagliga livsföringen förskrivs inom hälso- och sjukvården. De flesta
hjälpmedel som förskrivs via hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter av lägsta riskklass. Hjälpmedelsanvändarens delaktighet i förskrivningen är av avgörande betydelse för att hjälpmedlet ska komma till användning och därmed för en effektiv hjälpmedelsförskrivning.
Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag i syfte att öka
likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över
landet. Vidare har utredningen haft i uppdrag att bl.a. kartlägga tillgången till hjälpmedel för enskilda samt analysera ansvarsfördelningen och samordningen mellan huvudmännen. Förslagen ska vara
effektiva och bidra till ökad delaktighet.

19

Sammanfattning

SOU 2017:43

Får enskilda tillgång till de hjälpmedel de har behov av?
I dag finns det ingen aktör som regelbundet tar fram heltäckande,
nationell statistik i fråga om hjälpmedel. Därför är det svårt att veta
om enskilda får tillgång till de hjälpmedel de har behov av. Socialstyrelsen har under 2016 gjort en kartläggning där sjukvårdshuvudmännen fått besvara frågor utifrån ett antal fiktiva fallbeskrivningar.
Resultaten visar inte annat än att enskilda får tillgång till sådana
hjälpmedel som de är i behov av, men vad som kan förskrivas varierar
över landet, i likhet med vilka avgifter enskilda måste betala. Störst
kostnad för enskilda uppstår då ett hjälpmedel inte kan förskrivas
och därför måste inhandlas på egen hand. Förutsättningarna för att
barn ska få tillgång till de hjälpmedel de behöver anses goda. Utredningen har inte funnit skäl att ifrågasätta den bild som framkommer
i Socialstyrelsens undersökning. När det gäller skillnader mellan män
och kvinnor i fråga om förskrivning av hjälpmedel, har sådana
kunnat konstateras. Emellertid finns det inget stöd för att skillnaderna inte skulle kunna vara medicinskt motiverade. För att kunna
bedöma detta krävs fördjupade studier, bl.a. om förskrivarnas attityder, samt ett ökat fokus på jämställdhetsintegrering.
Inom skolans område visar brukarundersökningar att många
elever med funktionsnedsättning saknar tillgång till hjälpmedel. Det
skulle kunna bero på brister i personalens kompetens, framför allt
gällande kognitiva funktionsnedsättningar och hur de kan yttra sig.
Utredningen föreslår därför dels ett uppdrag till Specialpedagogiska
skolmyndigheten som syftar till att höja skolors kompetens om
kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att
erhålla statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Hur åstadkommer man en ökad likvärdighet?
Önskemålet om att öka likvärdigheten över landet i fråga om hjälpmedel kommer naturligt i konflikt med den kommunala självstyrelsen. Utredningen har därför i enlighet med direktiven övervägt att
förändra huvudmannaskapet för hjälpmedel i något avseende, t.ex.
att föra över ansvaret till staten och införa en legal rätt till hjälpmedel. Enligt utredningens mening finns det emellertid tydliga fördelar med att ha kvar kopplingen till hälso- och sjukvården, på grund
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av sjukvårdens särskilda medicinska kompetens inom habilitering
och rehabilitering. Beslut inom hälso- och sjukvården kan inte överklagas. Att införa en rätt till överklagande i fråga om hjälpmedel
skulle innebära ett avsteg från denna princip och utredningen kan
inte heller se att domstolsprövning vore ändamålsenligt eller ekonomiskt försvarbart när det inte framkommit egentliga brister i hjälpmedelsförsörjningen. Till saken hör att den statliga styrningen på
hjälpmedelsområdet varit i det närmaste obefintlig. Det är högst
sannolikt att en ökad nationell styrning och tillsyn skulle öka likvärdigheten över landet. Sammantaget framstår en ändring i huvudmannaskapet därför inte som motiverad, samtidigt som kostnaderna
för en sådan reform troligtvis skulle bli betydande. I sammanhanget
noteras att utredningens utgångspunkt enligt direktiven varit att det
offentliga åtagandet inte får utökas.
Att ha kvar hjälpmedelsansvaret inom hälso- och sjukvården
innebär att alla förslag till reglering måste vägas mot den kommunala
självstyrelsen. Särskilt gäller detta förslag som rör sjukvårdshuvudmännens organisation och avgiftsmakt. Vidare ska framhållas att
hälso- och sjukvårdslagen, även den nya från 2017, är en s.k. ramlag, där man aktivt försökt undvika detaljreglering och i stället lämna
mycket utrymme åt den kommunala självstyrelsen.

Hjälpmedel definieras i hälso- och sjukvårdslagen
Utredningen föreslår att det i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska
införas en definition av begreppet hjälpmedel, som förtydligar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel i 8 kap. 7 §
och 12 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen. Förslaget till definition
bygger på vad som anges i förarbetena till bestämmelserna om skyldigheten att erbjuda hjälpmedel (dvs. prop. 1992/93:159 s. 201). Avsikten är att kodifiera vad som redan kan anses gälla. Bestämmelsen
bör därför inte kunna uppfattas som ett avsevärt intrång i den kommunala självstyrelsen. I stort sett tillämpas också dessa principer
redan i dag, med undantag för fritidshjälpmedel. Lagtexten i förslagets 2 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen, som föreslås införas i
lagens kapitel med definitioner (2 kap.), lyder:
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Med hjälpmedel avses dels hjälpmedel för vård och behandling, dels
hjälpmedel för den dagliga livsföringen, vilka fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna
1. tillgodose personliga behov såsom att klä sig, äta, sköta sin hygien,
2. förflytta sig,
3. kommunicera med omvärlden,
4. fungera i hemmet och i närmiljön,
5. orientera sig,
6. sköta vardagslivets rutiner i hemmet,
7. gå i skolan, samt
8. delta i sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön.
Utanför begreppet hjälpmedel för den dagliga livsföringen faller arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedel som kan behövas för att genomgå
yrkesinriktad rehabilitering, särskilda pedagogiska hjälpmedel inom
skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt förbrukningsartiklar.
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlagstiftning och den nu föreslagna bestämmelsen har en relativt hög detaljeringsgrad. Därför ska
framhållas att den aktuella ordalydelsen hämtats från förarbetena för
att det ska bli tydligt att någon materiell ändring inte är avsedd och
att utredningen ansett det syftet viktigare än att formulera en lagtext som passar i en ramlag. Lagförslaget anger behovsområden, inte
hjälpmedelstyper. Bestämmelsen är således inte så detaljerad som den
kan ge sken av. Fördelen med att begreppet definieras i själva lagtexten
– och inte bara i förarbetsuttalanden – är att det ökar transparensen
och möjliggör en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet.
För tydlighets skull ska framhållas att utredningen enligt direktiven
varit förhindrad att pröva hjälpmedelsdefinitionen som sådan. Definitionen är således inte tänkt att förändra rättsläget, utan att tydliggöra detsamma för huvudmän, myndigheter och enskilda.
Arbetstekniska hjälpmedel faller som tidigare utanför hälso- och
sjukvårdens ansvar, liksom sådana särskilda pedagogiska hjälpmedel
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som är skolans ansvar och sådana hjälpmedel som behövs för yrkesinriktad rehabilitering, vilka är ett statligt ansvar.

Nationell jämförande statistik och uppföljning
När definitionen lagfästs, så att det blir tydligare vad sjukvårdshuvudmännens ansvar för hjälpmedel är, öppnas möjligheter för att
stärka den statliga styrningen på området. Utredningen föreslår följaktligen att Socialstyrelsen regelbundet ska följa upp hjälpmedelsförskrivningen, bl.a. i form av jämförande statistik. Detta kan antas
leda till en ökad likvärdighet. Förutsättningarna för statlig tillsyn
förbättras också.
Vidare kommer framtida utredningar att få tillgång till bättre
beslutsunderlag.

Hjälpmedelsavgifter regleras i hälso- och sjukvårdslagen
Olikheterna över landet är mest påfallande i fråga om avgifter. Utredningen har gjort bedömningen att en lagreglering erfordras för
att komma till rätta med de regionala skillnaderna.
Utredningen föreslår för det första en ny bestämmelse om hjälpmedelsavgifter, 17 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen. Genom införandet av en uttrycklig regel om hjälpmedelsavgifter blir det tydligt
dels att sådana avgifter får tas ut (vilket inte framstår som uppenbart
i nuläget), dels under vilka förutsättningar det kan ske. Härigenom
ökar transparensen i avgiftssättningen.
Enligt förslaget får skäliga avgifter för hjälpmedel och för besök
i samband med behovsbedömning och förskrivning tas ut av den
som fyllt 18 år. Avgift får dock inte tas ut av den som tillhör personkretsen enligt 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Avgift får heller inte tas ut av den som är
85 år eller äldre.
Bestämmelsen är tvingande till fördel för den enskilde, dvs. avgifter får inte tas ut i strid med lagtexten. Däremot är det inget som
hindrar att sjukvårdshuvudmän avstår från att ta ut avgifter helt
eller delvis, såsom fallet är i dag på sina håll. De grupper som föreslås åtnjuta avgiftsbefrielse är alltså barn, personer som tillhör personkretsen enligt LSS och personer som är 85 år eller äldre. När det
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gäller barn tillämpar sjukvårdshuvudmännen i regel avgiftsfritt redan
i dag. För personer som är 85 år eller äldre gäller avgiftsfrihet för
vårdavgifter sedan januari 2017. Det framstår som rimligt att även
den här typen av vårdavgifter omfattas av avgiftsfriheten. Människor som tillhör personkretsen enligt LSS har ofta stadigvarande
dålig ekonomi, med små möjligheter att påverka sin situation. Samtidigt är det angeläget att de inte ser sig tvingade att avstå från hjälpmedel av ekonomiska skäl. Handikappersättning erbjuder inget fullgott skydd i det avseendet.
För övriga hjälpmedelsanvändare ska gälla att avgifterna måste
vara skäliga. I princip framstår de avgifter som utredningen granskat
som skäliga, både till sin typ och till sitt belopp. I denna del torde
inte bestämmelsen få så stor praktisk betydelse. I sammanhanget
noteras dock att lagligheten i en taxa kan bli föremål för överklagande i enlighet med reglerna om s.k. laglighetsprövning, som finns
i 10 kap. kommunallagen (1991:900).
För det andra föreslås en ny punkt i 17 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen som tydliggör att besöksavgifter som tas ut i samband
med behovsbedömning och hjälpmedelsförskrivning omfattas av
högkostnadsskyddet i öppenvård. Ändringen torde inte medföra
några större förändringar jämfört med i dag.

Fritt val av hjälpmedel och ny teknik
Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera modellen med fritt val
av hjälpmedel. Liksom Socialstyrelsen har utredningen funnit att
modellen, som inte är lagreglerad, inte bör ges vidare spridning.
Fritt val av hjälpmedel, som bygger på att förskrivaren i förekommande fall beslutar om s.k. egenvård och användaren därefter köper
sitt hjälpmedel själv (för allmänna medel), har betydande nackdelar
jämfört med vanlig förskrivning. Upplägget leder till ökade kostnader för det allmänna utan att enskilda för den skull upplever en
större delaktighet och trygghet.
Det mest fördelaktiga för såväl enskilda som det allmänna är i
stället att satsa på breda och moderna sortiment av hjälpmedel som
kan förskrivas av hälso- och sjukvården, för att tillgodose de valmöjligheter gällande hjälpmedel som följer av patientlagen (2014:821).
För att möjliggöra upphandlade sortiment av god kvalitet är det av
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avgörande betydelse att sjukvårdshuvudmännen använder sig av
offentlig upphandling på ett bra sätt, innebärande ett stort mått av
brukarinflytande redan vid framtagandet av förfrågningsunderlag
och sortimentsinnehåll. Upphandlingsmyndigheten har under 2016
tagit fram en vägledning i fråga om upphandling av hjälpmedel och
välfärdsteknik, som sjukvårdhuvudmännen kan använda sig av. En
viktig förutsättning för att de upphandlade sortimenten ska hålla
hög kvalitet är också att ny teknik lätt kan införlivas i sortimenten.
Innovation och teknikutveckling på konsumentmarknaden frambringar också produkter som kan kompensera för funktionsnedsättningar. Det kan finnas fördelar med att förskriva även konsumentprodukter. Från patientsäkerhetssynpunkt är dock nackdelarna
påfallande (t.ex. gäller inte patientförsäkringen vid eventuella vårdskador) och svåra att komma till rätta med genom lagstiftning. Därför
föreslås Myndigheten för vård- och omsorgsanalys få i uppdrag att
kartlägga förskrivning av konsumentprodukter ur ett patient-, brukaroch samhällsperspektiv. Kartläggningen ska ge svar på bl.a. hur vanligt det är att konsumentprodukter förskrivs, nyttan av dessa produkter, ekonomiska effekter för huvudmännen samt omfattningen
av de risker som finns med att förskriva icke medicintekniska produkter som hjälpmedel.
Även om konsumentprodukter inte förskrivs i någon större utsträckning, kan enskilda köpa många produkter på egen hand. Det
är då svårt att hävda något ansvar för hälso- och sjukvården. Huvudmännen behöver däremot ha en tydlig policy om förskrivares ansvar
vid råd och stöd kring användning av produkter som användare
nyligen införskaffat på egen hand.

Hjälpmedel i skolan och på lärosäten
Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar för att
elever med funktionsnedsättning får tillgång till de hjälpmedel de
har behov av i skolan. Utredningens uppfattning är att på ett övergripande plan är ansvarsfördelningen mellan huvudmännen klar. Med
utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar
sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel och skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och utrustning.
Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan emellertid en
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och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt
hjälpmedel, läromedel eller utrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. För att undvika gränsdragningsproblem kan olika åtgärder komma ifråga, t.ex. att en huvudman tar
över hela ansvaret för hjälpmedel till elever. Utredningen har dock
bedömt att en sådan genomgripande förändring inte står i proportion till problemets art. I stället förordas en ökad lokal samverkan.
De som i dag har lokala överenskommelser uppger att det underlättar
samarbetet. Vidare föreslås att Socialstyrelsen tar fram stöd till skolhuvudmän och sjukvårdshuvudmän om samordning av hjälpmedel
till elever med funktionsnedsättningar, gärna med utgångspunkt i
den vägledning som Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram 2008.
Utredningen har i enlighet med direktiven beskrivit hur ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudman och lärosäten ser ut utifrån gällande lagstiftning. Utredningen gör bedömningen att det
förtydligande som gjorts bör fungera stödjande om oenighet uppstår om vilken huvudman som ska ansvara i en viss situation.

Samordning mellan huvudmän och mot andra stöd
Det finns många bestämmelser om samordning och samverkan mellan
huvudmän på hälso- och sjukvårdsområdet, både på ett allmänt plan
och på individnivå. Dessutom har många huvudmän träffat avtal
om samverkan med andra verksamheter. Icke desto mindre brister
det emellanåt i samordningen gällande enskilda. Såvitt framkommit
är inte problemet särskilt uttalat på hjälpmedelsområdet, men genomgående finns det ett framträdande behov av samordning vid utskrivning från sluten vård. I det sammanhanget är det viktigt att behovet
av hjälpmedel beaktas. Utredningen har dock inte funnit skäl att
föreslå några nya regler.
Det finns möjlighet att använda hjälpmedel och välfärdsteknik i
större utsträckning än i dag och därigenom ge enskilda möjlighet
till ett mer självständigt liv. Individens möjlighet att själv bestämma
om vilken teknik som ska användas är dock av avgörande betydelse.
Användningen av ny teknik kan ibland ge upphov till svårlösta
problem av såväl rättslig som etisk karaktär.
Utredningen har undersökt reglerna om andra stöd med nära
koppling till hjälpmedel, såsom bilstöd och bostadsanpassnings-
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bidrag, men inte funnit något behov av förändring i syfte att öka
effektiviteten i stödsystemen.

Kompetensbehovet i kommunerna
I kommunernas planering av sin hälso- och sjukvård samt äldreomsorg behöver rehabilitering lyftas fram ytterligare. En medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) har inte alltid erforderliga kunskaper
om hjälpmedel. Utredningen föreslår att i 11 kap. hälso- och sjukvårdslagen ska införas en ny bestämmelse (5 §) med följande lydelse:
Kommunen ska vid planeringen av sin hälso- och sjukvård och
äldreomsorg särskilt beakta verksamheternas behov av kompetens i form
av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På verksamhetsområden som i
huvudsak omfattar rehabilitering bör finnas en medicinskt ansvarig
arbetsterapeut eller fysioterapeut.
En medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut brukar
kallas MAR. Syftet med den föreslagna lagändringen är att öka arbetsterapeuters och fysioterapeuters ansvar för en säker och ändamålsenlig rehabilitering, innefattande tillhandahållandet av bra hjälpmedel, inom kommunens ansvarsområde. Mot bakgrund av att en så
stor andel av hjälpmedelsförskrivningen numera sker i kommunerna,
gör utredningen bedömningen att MAR egentligen skulle behövas i
varje kommun. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppmärksammat brister när det gäller att samordna hälso- och sjukvården och socialtjänstens resurser för de mest sjuka äldre och få till
stånd fungerande vårdkedjor vid in- och utskrivning från sluten vård.
Utredningen är medveten om att det råder brist på arbetsterapeuter och fysioterapeuter och att förutsättningarna för att anställa
sådana varierar över landet. Detta talar än mer för behovet av att
dessa kompetenser beaktas särskilt i planeringen.

Myndigheten för delaktighet (MFD)
Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet i fråga om hjälpmedel
som faller under hälso- och sjukvårdens ansvar. Det behövs dock
en nationell aktör med sektorsövergripande ansvar för hjälpmedelsfrågor. Utredningen föreslår att ett förtydligande görs av MFD:s
roll samt tre uppdrag till MFD i syfte att förstärka myndighetens
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arbete med individstöd; att ta fram underlag för att öka tillgången
till individstöd som främjar en aktiv fritid, inrättande av ett samverkansforum för huvudmän och myndigheter om teknik som
individstöd och slutligen ett uppdrag om sektorsövergripande uppföljning av teknik.

Övriga uppdrag till statliga myndigheter
Det är ont om vetenskapliga studier på hjälpmedelsområdet. Utredningen föreslår därför att Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU) ges i uppdrag att i ett första steg kartlägga befintligt kunskapsläge, inklusive bristande evidens och kunskapsluckor. I ett andra steg kan genomföras systematiska översikter på
särskilt angelägna hjälpmedelsområden.
Vidare föreslås Socialstyrelsen få i uppdrag att kartlägga och
sprida goda exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Kartläggningen bör även fokusera på kompetenssatsningar inom jämställdhet.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt vad utredningen erfar förskriver inte sjukvårdshuvudmännen
hjälpmedel för fritiden. Det kan diskuteras om förslaget att lagfästa
definitionen egentligen utökar det offentliga åtagandet, enbart för
att sjukvårdshuvudmännen inte följer förarbetsuttalandena i denna
del. Samtidigt kan konstateras att införandet av definitionen i hälsooch sjukvårdslagen kommer att innebära ökade kostnader för sjukvårdshuvudmännen, vilka beräknats till 26,5 miljoner kronor över en
treårsperiod. Den årliga kostnaden därefter bedöms vara avsevärt
lägre och maximalt cirka 3 miljoner kronor per år. Bedömningen
vilar på ett osäkert underlag med flera antaganden, men samtidigt
är det inget som talar för högre kostnader än så. Här ska framhållas
att hjälpmedel för motions-, sport- och hobbyverksamhet generellt
sett inte kan anses ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. De hjälpmedel som kan bli aktuella är som nämnts endast hjälpmedel för
”vardagliga fritidssysselsättningar i hemmet och närmiljön.”
Regleringen av sjukvårdshuvudmännens avgifter beräknas medföra minskade årliga avgiftsintäkter om cirka 118,5 miljoner kronor,
28
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Sammanfattning

där den enskilt största delen är avgiftsfriheten för personer som är
85 år eller äldre, som beräknats kosta 104 miljoner kronor. Uppdragen till statliga myndigheter kostar cirka 23 miljoner kronor under
perioden 2018–2020 om samtliga genomförs i enlighet med förslaget.
Utredningen föreslår att ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen
träder ikraft den 1 januari 2019. Förslagen i övrigt är inte avhängiga
lagändringarna utan kan genomföras vid valfri tidpunkt.

29

Remiss

Regeringskansliet

2017 -06- 3,0

2017-06-27
S2017/03349/FST

JiEGlON GQTUXNP
Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
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Remissinstanser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
I1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Riksdagens ombudsmän (JO)
Kammarrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Härnösand
Förvaltningsrätten i Uppsala
Försäkringskassan (FK)
Socialstyrelsen (SoS)
Inspektionen för vård och omsorg (TVO)
Läkemedelsverket (LMV)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Folkhälsomyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Myndigheten för delaktighet (MFD)
Barnombudsmannen (BO)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten
Konsumentverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Sameskolstyrelsen
Kungliga tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Lunds universitet (Certec)
Stockholms universitet (SU)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
Post- och telestyrelsen (PTS)
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Dalarnas landsting
Jämtland läns landsting
Landstinget Blekinge
Skånes läns landsting
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Burlövs kommun
Enköpings kommun
Falkenbergs kommun
Faluns kommun
Gislaveds kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Gällivare kommun
Göteborgs kommun
Järfälla kommun
Kungälvs kommun
Lessebo kommun
Ljusnarsbergs kornmun
Luleå kommun
Malmö kommun
Nordmalings kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Oxelösunds kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Stockholms kommun
Söderhamns kommun
Tjörns kommun
Täby kommun
Åmåls kommun
Älvkarleby kommun
Örebro kommun
Anhörigas riksförbund
Autism och Aspergerförbundet
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikapp förbunden)
Fysioterapeuterna
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder DHR
Förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Hörselskadades riksförbund (HRF)
Idéburna skolors riksförbund
Inera
Lika Unika
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb)
Neuroförbundet
Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna
Swedish Medtech
Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal)
Svenska logopedförbundet
Svenska skolläkarföreningen
Svenskt demenscentrum
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges dövas riksförbund (SDR)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Synskadades riksförbund

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den
26 oktober 2017. Vi vill att ni enbart skickar dem i elektronisk form och då
både i word- och pdf-format. Ange diarienummer S2017/03349/FST och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
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Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:
s.registrator@tegeringskansliet.se och s. fst@regeringskansliet. se
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 2 exemplar av
betänkandet. Exemplaren beställs hos Wolters Kluwers kundservice, 106 47
Stockholm. Telefon 08-598 191 90, fax 08-598 191 91, e-post
kundservice@wolterskluwer.se. Ange vid beställning att exemplaren är
avsedda för remissändamål.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Jenny Wada, Socialdepartementet,
Enheten för familj och sociala tjänster, 08-405 21 25, eller
jenny.wada@regeringskansliet.se.

jessica Löfvenholm
Ämnesråd
Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Ärende SON 2017/248
21 augusti 2017

Cecilia Berg
Mårten Åström

Socialnämnden

RS Remiss - Avseende hjälpmedelsutredningen S2015:08
betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och lämnar det till
Regionstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” lämnar ett antal lagförslag som berör Region
Gotland som sjukvårdshuvudman, både inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten samt som huvudman för utbildningen.
Hjälpmedelsutredningen påvisar olikheter gällande hantering, utbud och avgifter för
hjälpmedel och har en inriktning att det ska bli mer jämlikt och likvärdigt inom
landet.
Regionstyrelseförvaltningen har skickat förslag på remissvar till bland annat
socialnämnden.
Socialnämnden instämmer till största del i regionstyrelseförvaltningens förslag på
remissvar.
Ärendebeskrivning

Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” lämnar ett antal lagförslag som berör Region
Gotland som sjukvårdshuvudman, både inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten samt som huvudman för utbildningen.
Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015¬1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt en särskild kommitté med uppdrag att
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2017/248

• Lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och
regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap.
• Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
• Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom hjälpmedelsområdet.
Olika brister (avgifter, delaktighet etc.) inom hjälpmedelsområdet har konstaterats
genom ett antal statliga utredningar sedan 1980-talet (1989, 1995, 2004, 2012 m.fl.),
Då hjälpmedel är en regionövergripande fråga och utredningens förslag påverkar
flera nämnder är det Regionstyrelsen som beslutar om slutgiltigt remissvar och
regionstyrelseförvaltningens tjänstepersoner som är sammanhållande för remissvaret.
Regionstyrelseförvaltningen förslår bl. a att tillstyrka hjälpmedelsutredningens förslag
om:


En reglering av begreppet hjälpmedel och dels reglering av avgifter för
vårdbesök och när avgifter för hjälpmedel får tas ut, för att öka
likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet.



Att begreppet hjälpmedel regleras för att öka likvärdigheten över landet.



Att en avgift får tas ut av den som fyllt 18 år, men inte av den som tillhör
personkretsen enligt LSS.



Att patientavgift för ”patientbesök för behovsbedömning eller förskrivning
av hjälpmedel” inordnas i högkostnadsskyddet. Regionen förslår att
begreppet patientavgift ersätts med begreppet vårdavgift.



Utredningen förordar inte införande av Fritt val av hjälpmedel. Regionen
förslås instämma i det ställningstagandet.

Regionstyrelseförvaltningen förslår bl. a att avstyrka:


att ha tvingande reglering att tillhandahålla hjälpmedel för vardagliga
fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön, av följande skäl:
Region Gotland tillämpar en behovsbaserad förskrivningsprocess, med
trappa för olika angelägenhetsgrad. Behov för fritt valda aktiviteter prioriteras
lägre än för till exempel hygien, äta och dricka. Generellt anser vi att fritt
valda aktiviteter inte ska ingå, frånsett, efter bedömning, för barns lek och
utveckling.



En avgiftsbefrielse för den som är 85 år eller äldre av följande skäl: Det
framstår inte självklart att det är likvärdighet att föreslå avgiftsbefrielse för en
hel grupp av befolkningen (andra än barn och unga), personer 85 år och
äldre, enbart pga av ålder. Träffsäkerheten i reformen kan ifrågasättas, även
de som inte är i behov av ekonomiska lättnader får stöd genom
avgiftsbefrielse.



En lagreglering att MAR bör finnas.

I övrigt hänvisar förvaltningen till regionstyrelseförvaltningens förslag till remissvar.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2017/248
Bedömning

Socialförvaltningen instämmer i regionstyrelseförvaltningens förslag på remissvar
med följande kommentar:
Socialförvaltningen ser vikten av och ställer sig positiv till utredningens förslag att
lyfta fram och stärka rehabiliteringen i kommunernas planering av hälso- och
sjukvården och äldreomsorg genom att i 11 kap HSL (5 §) införa en ny bestämmelse
där verksamheternas behov av kompetens i form av arbetsterapeuter och
fysioterapeuter särskilt beaktas. Att kommunerna även ska ta ställning till, om det bör
finnas en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut i
verksamhetsområden, som i huvudsak omfattas av rehabilitering, är enligt
förvaltningen ett sätt att stärka kommunernas patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag

SON tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-21 internremiss avseende
hjälpmedelsutredningen S2015:08.
RS remissvar på hjälpmedelsutredningen.
Sammanfattning av hjälpmedelsutredningen.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef Hemsjukvården
Bo Magnusson, Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/332
15 september 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS remiss - Avseende hjälpmedelsutredningen S2015:08
betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag på svar och
lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” lämnar ett antal lagförslag som berör Region
Gotland som sjukvårdshuvudman, både inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten samt som huvudman för utbildningen.
Hjälpmedelsutredningen påvisar olikheter gällande hantering, utbud och avgifter för
hjälpmedel och har en inriktning att det ska bli mer jämlikt och likvärdigt inom
landet.
Regionstyrelseförvaltningen har skickat förslag på remissvar till bland annat hälsooch sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvården instämmer till största del i regionstyrelseförvaltningens förslag
på remissvar.
Ärendebeskrivning

Hjälpmedelsutredningens betänkande ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” lämnar ett antal lagförslag som berör Region
Gotland som sjukvårdshuvudman, både inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten samt som huvudman för utbildningen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/332

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt en särskild kommitté med uppdrag att
•
•
•

Lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Olika brister (avgifter, delaktighet etc) inom hjälpmedelsområdet har konstaterats
genom ett antal statliga utredningar sedan 1980-talet (1989, 1995, 2004, 2012 mfl).
Då hjälpmedel är en regionövergripande fråga och utredningens förslag påverkar
flera nämnder är det regionstyrelsen som beslutar om slutgiltigt remissvar och
regionstyrelseförvaltningens tjänstepersoner som är sammanhållande för remissvaret.
I övrigt hänvisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningens
förslag till remissvar.
Bedömning

Hälso- och sjukvården instämmer i regionstyrelseförvaltningens förslag på remissvar
förutom punkten gällande oklarhet vad avgiftsfrihet för barn och unga innebär i
förhållande till Lag 2016/35 om glasögonbidrag för unga. Glasögon som
tillhandahålls av optiker för att korrigera synfel på barn över 7 år kräver sällan en
medicinsk bedömning av hälso- och sjukvården och omfattas därför inte av
utredningens förslag. Därmed förutsätter hälso- och sjukvården att avgiftsfriheten
som utredningen föreslår, inte innebär generellt avgiftsfria glasögon till barn och
unga. Bidraget som utgår för glasögon till barn och unga enligt lagen till ett
maxbelopp av 800 kronor betalas dock av landstingen.
Beslutsunderlag

HSF tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
RS remissvar på hjälpmedelsutredningen
Sammanfattning av hjälpmedelsutredningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Lindgren resursområdeschef hab/rehab
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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2017-09-04

Komm2017/01199

Styrelserna för landstingen och de
kommunala samverkansorganen

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Landstingens samverkan m.m.

Vår kommitté har genom tilläggsdirektiv (Dir. 2017:72) bland annat
fått i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande
samverkan med varandra inom deras olika verksamhetsområden. I
vissa län är det kommunala samverkansorgan som ansvarar för det
regionala utvecklingsuppdraget.
Vidare behåller kommittén sitt tidigare uppdrag beträffande
beteckningen för kommuner på regional nivå. Enligt detta ska
kommittén analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen
landsting till en annan gemensam beteckning för kommuner på
regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen föreslå
hur namnen på dessa ska utformas.
Vi skulle som ett led i arbetet med dessa uppdrag vilja ha underlag
från landstingen och de kommunala samverkansorganen i form av svar
på följande frågor:
1) Vilka olika samarbeten mellan landsting deltar ert landsting (eller i
förekommande fall regionförbund) i inom:
a) Hälso- och sjukvårdsområdet
b) Infrastrukturplanering
c) Kollektivtrafik
d) Regional utveckling
e) Kultur- och utbildningsområdena
f) Andra områden
Med samverkan menar vi författningsreglerad samverkan, formaliserad
samverkan (exempelvis gemensamma kommunalförbund och ideella
föreningar) samt andra (inte lika formaliserade) samverkansstrukturer
mellan landsting, eller i förekommande fall regionförbund.
2) I vilka juridiska/organisatoriska eller andra former sker denna
samverkan inom de olika områdena?

Postadress
103 33 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 100A

Telefonväxel
08-4051000

2
3) På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av diskussioner och
beslut inom de olika samarbetsstrukturerna?
4) Hur bedömer ni den framtida utvecklingen av samverkan mellan
landsting inom respektive verksamhetsområde?
a) Kommer den att öka?
b) På vilket sätt kommer den att utvecklas?
5) Bör beteckningen landsting ändras till en annan gemensam beteckning
för kommuner på regional nivå och i så fall
a) Vilken beteckning?
b) Vilka för- respektive nackdelar finns med denna beteckning?
Se bifogad promemoria beträffande denna fråga.
Vi skulle vilja ha ert svar senast den 16 oktober 2017, till adressen
fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se.
Indelningskommittén

Barbro Holmberg

Kopia till
samtliga landstings- och regiondirektörer

Kent Johansson

Promemoria

2017-07-21
Komm2017/

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Beteckning för kommuner på regional nivå
Indelningskommittén har fått i uppdrag att analysera om det är lämpligt att
ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning för
kommuner på regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen
föreslå hur namnen på dessa ska utformas.
Kommittén ska inhämta synpunkter från och föra en dialog med de som
berörs av uppdraget. Denna promemoria är ett underlag för genomförandet
av en sådan dialog och inhämtande av synpunkter inför det fortsatta
utredningsarbetet.
Situationen idag

I kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning används beteckningen
landsting för kommuner på regional nivå. I Skåne och Västra Götalands län
har man dock i snart 20 år istället använt sig av beteckningen region. I takt
med att fler landsting har tagit över det regionala utvecklingsansvaret är det
allt fler som har börjat använda sig av beteckningen region istället för
landsting. 13 av de 20 landstingen får idag besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen (4 § lagen [2010:630] om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län). Alla dessa 13 använder sig av, eller kommer att börja använda, denna
möjlighet. Även Gotlands kommun har fått möjlighet att använda
regionfullmäktige och regionstyrelsen istället för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen på motsvarande sätt. Det finns förutom nämnda landsting
och Gotlands kommun även ett antal kommunalförbund som använder
beteckningen region och regionförbund.

Utöver den möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse som ges i lagen, använder de aktuella landstingen även egna
beteckningar på själva landstinget. Exempelvis använder Skåne läns landsting
Region Skåne som egen beteckning och Västra Götalands läns landsting har
valt Västra Götalandsregionen som beteckning. På motsvarande sätt
använder Gotlands kommun Region Gotland som beteckning. Den officiella
beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting och så vidare (prop.
2001/02:7, s. 54). Det är även särskilt reglerat i 4 § tredje stycket lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län att vid genomförande av val enligt
vallagen ska beteckningen landstingsfullmäktige användas, även om
landstinget har rätt att använda regionfullmäktige i andra sammanhang.
Eftersom de officiella namnen inte har ändrats är det fortfarande dessa som
finns registrerade i Statistiska centralbyråns register över landsting. Flera
landsting har försökt få de egna regionbeteckningarna införda i registret men
det har inte ansetts möjligt så länge de officiella namnen inte ändras.
Regeringen konstaterade i ovan nämnda proposition (prop. 2001/02:7, s. 54)
att användandet av egna beteckningar inte torde komma i konflikt med
bestämmelserna i kommunallagen och de dåvarande bestämmelserna i
regeringsformen, men framhöll att det finns en viss risk för att alla
medborgare inte är helt på det klara med att det är landstinget och inte en
annan organisation som avses. Vid denna tid användes fortfarande
benämningen landstingskommun i regeringsformen. Det är enligt vad
regeringen anförde inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där
landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Vidare anfördes att det ligger ett värde i att namnet upplyser
om vilken typ av organisation det är fråga om.
Dagens situation innebär att det på många håll är en annan beteckning än
den som används av landstingen själva som står i officiella register och på
valsedlarna. Utöver vad regeringen anförde i ovanstående proposition kan
detta också ställa till administrativa problem för landstingen, till exempel när
det gäller deltagande i olika EU-sammanhang och vid tecknande av avtal.
Bakgrunden till dagens situation

Landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick i samband med att det
infördes en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i
slutet av 1990-talet rätt att besluta att landstingsfullmäktige och landstings2 (21)

styrelsen i stället skulle betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Den
ändrade regionala ansvarsfördelningen innebar att så kallade regionala
självstyrelseorgan i några län övertog bland annat ansvaret för att utarbeta en
strategi för länets långsiktiga utveckling och ansvaret för transport och
infrastrukturplanering från länsstyrelsen. Självstyrelseorganen var landsting
eller kommunalförbund samt, när det gäller Gotland, en kommun. Till att
börja med omfattades Gotlands, Kalmar och Skåne län av försökslagstiftningen, senare tillkom även Västra Götalands län.
Rätten att använda de nya beteckningarna på fullmäktige och styrelse
motiverades i förarbetena med att namnändringen kunde markera för
medborgare, myndigheter och näringsliv landstingets förändrade roll i
regionen (prop. 1996/97:36, s. 36).
Försöksverksamhetens syfte var enligt propositionen att tillmötesgå det
intresse som fanns i vissa län att pröva nya metoder för att utveckla den
regionala verksamheten och ge den en starkare demokratisk förankring. En
bred förankring av det regionala utvecklingsarbetet kunde bidra till en bättre
samordning och därmed till ett effektivare utnyttjande av de resurser som
fanns inom regionen. En sådan kraftsamling av resurser på regional nivå
borde enligt regeringen kunna underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga
regioner. För flera svenska regioner var det också angeläget att ha en tydlig
representation vid kontakter inom EU.
I diskussionerna i Skåne och Västra Götaland var även geografifrågan viktig.
Medborgarnas ökade rörlighet över länsgränserna och frågan om valfrihet
inom sjukvården gjorde att de dåvarande gränserna inte uppfattades som
ändamålsenliga.
Försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning blev så
småningom permanent och idag är det, som ovan nämnts, 13 landsting som
har tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Ytterligare tre har i dagsläget
ansökt hos regeringen om att få göra detta och även i återstående landsting
pågår processer för att skicka in ansökningar till regeringen. Det är endast i
Stockholms län som det fortfarande är länsstyrelsen som har detta ansvar. I
övriga län är det antingen landstinget eller ett kommunalförbund som har
ansvaret. Stockholms läns landsting är ett av de tre landsting som har lämnat
in en ansökan om att överta ansvaret från den 1 januari 2019.
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Landstingen, en kort historik

För att analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting är
beteckningens ursprung och de uppgifter landstingen har haft över tid av
intresse. Redan på medeltiden fanns det landsting, vilka var en benämning på
de möten som hölls i landskapen, bland annat för behandling av
gemensamma angelägenheter. I takt med att centralmakten och riksdagens
makt växte försvagades tingens betydelse och deras självständighet. Trots en
försvagad ställning förekom denna form av ting långt in på 1800-talet. Det
sista landstinget hölls i Jämtland år 1857.
Beteckningens första del anger ett område, nämligen land eller landskap.
Landskapen fungerade som självständiga politiska enheter som hade stor
betydelse ännu under medeltiden. Som förvaltningsenheter ersattes de på
1600-talet av län. Den andra delen av beteckningen avser en funktion för
kollektivt beslutsfattande, nämligen ting. Det är en äldre benämning på de
möten där fria män fattade beslut i frågor om landskapets lagar eller andra
gemensamma frågor.
Landsting är alltså en beteckning med medeltida rötter. Utvecklingen till
moderna offentliga organisationer med ansvar för olika verksamheter
började i mitten av 1800-talet. I landstingsförordningen från 1862 stadgades
att det i varje län skulle finnas ett landsting med ett självständigt ansvar för
länets utveckling vid sidan om länsstyrelsen och kommunerna. Dessa
landsting var till en början inte direktvalda politiska organ. Fullmäktige
valdes indirekt av elektorer som utsågs av städerna och landskommunernas
beslutande organ. Det var först 1910 som de första landstingsvalen hölls.
Inledningsvis tillhörde inte de större städerna något landsting. Efter år 1866
fick landstingen och de landstingsfria städerna till uppgift att utse ledamöter
till riksdagens första kammare. Detta gjorde landstingen fram till 1970 då
systemet med tvåkammarriksdag avskaffades.
Landstingets ordförande utsågs av kungen till och med 1920. Under de
första 40 åren var det i allmänhet landshövdingen som hade rollen som
ordförande och fram till 1924 skulle alla landstingsbeslut, för att vinna laga
kraft, vara underställda länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade dessutom allmän
tillsynsplikt över landstingen. Landstingen skulle dock inte bara fungera som
rådgivande organ åt landshövdingen i länet, de skulle ha egen beslutanderätt
och sköta uppgifter som annars skulle ligga på staten.
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1954 stiftades en ny landstingslag som till formen blev utformad i enlighet
med den kommunallag som antagits året innan. Då byttes också
beteckningen landsting ut till landstingskommun. Från och med 1992
används åter beteckningen landsting i kommunallagen. I regeringsformen
användes dock landstingskommun ända fram till 2011.
Landstingens verksamheter var inledningsvis mycket blandade. Under
landstingens första år som moderna offentliga organisationer från mitten av
1800-talet bestod knappt 40 procent av verksamheten av sjukvård. Cirka 10
procent av landstingens utgifter bestod av lantbruk med binäringar, 16
procent för kommunikationsfrågor och 20 procent för undervisning samt
övriga frågor (SOU 1995:27). Med åren kom specialiseringen att öka. Redan
mot slutet av 1800-talet utgjorde sjukvården nästan 70 procent av
verksamheten. Vid mitten av 1900-talet bestod 85 procent av landstingens
utgifter av hälso- och sjukvård.
Under 1970-talet breddades landstingens verksamhet. De fick bland annat
ansvar för gymnasial utbildning, exempelvis vårdutbildning och naturbrukslinjer. Landstingen har även haft huvudmannaansvar för folkhögskolor,
vilket flera landsting fortfarande har. Utöver utbildningsfrågor kom
landstingen även att få ett större ansvar för kulturfrågor. Under 1970-talet
fick landstingen också ett delat huvudmannaskap för de regionala
utvecklingsfonder som hade till syfte att främja utvecklingen i småföretag.
Dessa fonder ersatte de tidigare företagareföreningarna som det
näringspolitiska instrumentet i länen. Från och med 1980-talet tillkom
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. Detta ansvar är ibland
gemensamt med kommunerna.
I samband med reformer 1971 och 1977 fick länsstyrelserna förtroendemannastyrelser som utsågs av landstingen. Dessa styrelser har numera ersatts
av insynsråd som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.
Sedan slutet av 1990-talet och försöken med en ändrad regional
ansvarsfördelning har allt fler landsting tagit över ansvaret för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering från länsstyrelserna, det
som idag kallas för det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att dessa
landsting numera ansvarar för att ta fram strategier för länets utveckling.
Strategier som även andra aktörer ska följa i sin verksamhet. Dessutom har
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landstingen genom kultursamverkansmodellen fått nya uppgifter inom
kulturområdet.
Ansvaret för arbetet med regional utveckling är rent verksamhetsmässigt
relativt begränsat. Cirka 10 procent av landstingens kostnader betecknas som
regional utveckling. I detta ingår dock uppgifter som ligger på landstingen
oavsett om de har det regionala utvecklingsansvaret eller inte. I området
Regional utveckling inkluderas utbildning, kultur, trafik och infrastruktur,
politisk verksamhet avseende regional utveckling och allmän regionutveckling. Arbetet med trafik och infrastruktur utgör cirka 8 procent av
landstingens totala kostnader.
Regionbegreppet

1944 års kommitté för kommunal samverkan lanserade tidigt begreppet
”regionkommun”. Kommittén lämnade 1947 ett betänkande med förslag till
lag om regionkommuner m.m. (SOU 1947:30). I betänkandet föreslogs att
det skulle inrättas en ny slags direktvalda sekundärkommuner som skulle
betecknas regionkommuner. De skulle framförallt ha till uppgift att upprätta
regionplaner. Det riktades stark kritik mot förslaget från många
remissinstanser och förslaget genomfördes aldrig.
Under hela efterkrigstiden har den offentliga förvaltningens organisation på
den regionala nivån diskuterats. När det gäller ansvarsfördelningen av
uppgifter och frågor om medborgarinflytande användes tidigare begreppet
”länsdemokrati”, vilket framförallt handlade om att ansvaret för politiskt
betonade uppgifter skulle föras över från länsstyrelserna och andra
myndigheter till landstingen.
I motioner till 1964 års riksdag hemställdes om en utredning av frågan om
att ersätta den dåvarande landstingslagen med en lag om länsparlament och
självstyrelseorganisation på länsplanet. Frågan hade tagits upp redan vid
föregående års riksmöte, men då avvisats. Motionerna behandlades av
konstitutionsutskottet, som ansåg att starka skäl talade för att de regionala
och lokala organens ställning inom folkstyrelsen borde prövas (KU 1964:39).
Utskottet framhöll samtidigt att reformer i en sådan omfattning att man
kunde riskera en utveckling mot delstater var helt inaktuell för vårt lands
vidkommande. Utskottet fann att frågan om nödvändigheten att samordna
och förstärka den splittrade regionala förvaltningen och att stärka den
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kommunala självstyrelsen på det regionala planet var en författningspolitisk
fråga av betydelse.
I december 1964 tillsattes Länsdemokratiutredningen. I sitt betänkande
Förvaltning och folkstyre (SOU 1968:47) föreslog utredningen att sådana
uppgifter, där ett stort mått av subjektivitet är nödvändigt vid beslutsfattandet, bör delegeras till kommunala organ och att länsstyrelserna i första
hand skulle syssla med administrativ rättsprövning och skatteförvaltning. I
utredningens förslag skulle dock landstingens dåvarande beteckning och
organisation i huvudsak bibehållas, trots kraftigt utökat ansvar.
Den parlamentariska kommittén Länsdemokratikommittén lämnade 1978 i
delbetänkandet Regional utvecklingsplanering, länsplanering m.m. (SOU
1978:35) förslag till en delreform rörande länsplaneringen, dvs. den regionala
utvecklingsplaneringen. Som en del av Länsdemokratikommitténs underlag i
det fortsatta arbetet utarbetades inom Statskontoret en rapport. I rapporten
Regionkommunen - en skiss till samlad länsförvaltning (1981:8) diskuterades
en lösning med en regional förvaltning bestående av en regionkommun med
ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen och en länsstyrelse med
renodlade förvaltningsuppgifter. De statliga länsorganens uppgifter skulle i
huvudsak föras över till regionkommunen.
Behandlingen av länsdemokratidebatten under 1960 och 70-talen ledde inte
till någon omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan länsstyrelse
och landsting. Vad som betonades var att samordningen inom den regionala
statliga förvaltningen borde förbättras och länsstyrelsens ställning stärkas
(prop. 1996/97:36 s. 24). Den länsdemokratiska linjen fick dock visst
genomslag genom att länsstyrelsens högsta organ, styrelsen, genom en
förändrad valordning år 1977 fick en politisk sammansättning som
avspeglade länsopinionen.
Debatten om den regionala nivåns utveckling och organisation tog ny fart
under 1990-talet, då utöver de tidigare länsdemokratifrågorna även den
regionala och lokala nivåns ökade betydelse lyftes fram (även denna
diskussion var dock äldre än så). Bland förslagen om nya direktvalda organ
som skulle ta över uppgifter från länsstyrelser och andra statliga myndigheter
förekom olika beteckningar, exempelvis ”länsparlament” och ”länsting” (se
t.ex. Konstitutionsutskottets betänkande Länsdemokratifrågor
(1991/92:KU4).
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I augusti 1992 tillkallades en parlamentarisk kommitté, Regionberedningen,
för att utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och
indelning på regional nivå. Regionberedningen ansåg i sitt slutbetänkande
Regional framtid (SOU 1995:27) att staten även fortsättningsvis borde ha en
regional samordnad organisation med ansvar för allmänna förvaltningsuppgifter, t.ex. tillståndsgivning. Det regionala utvecklingsansvaret borde
dock flyttas från länsstyrelserna till landstingen.
Samhällsutvecklingen hade enligt Regionberedningens bedömning ökat den
regionala och lokala nivåns betydelse och därmed behovet av förstärkt
demokratiskt inflytande. Förutsättningarna för ekonomisk utveckling och
välstånd skulle i framtiden bli alltmer beroende av de insatser som görs på
regional nivå. För detta talade den ekonomiska och tekniska utvecklingen
inte minst på informationsteknologins och transportsystemens områden.
Den utvecklingen väntades fortgå i allt snabbare takt och leda till att
näringslivet skulle bli alltmer internationaliserat och till att områden som
samtidigt utgör funktionella och administrativa regioner skulle öka i
betydelse. De framgångsrika regioner i Europa, med vilka svenska regioner i
framtiden skulle vara tvungna att konkurrera, hade i regel väl utformade
utvecklingsstrategier med betoning av goda utbildnings- och forskningsmöjligheter. För att bli konkurrenskraftiga behövde därför även de
funktionella svenska regionerna utforma och förverkliga sådana strategier.
Sveriges inträde i EU väntades komma att påskynda vårt lands integrering i
regionernas Europa. Detta skulle sannolikt öka kraven på att den regionala
samhällsorganisationen blir betydligt mindre komplicerad och mer anpassad
till tidens krav.
När det gäller beteckningsfrågan använde Regionberedningen i betänkandet
både det mer generella uttrycket regionala självstyrelseorgan och benämningen landsting (landstingskommun). Eftersom den sistnämnda benämningen var grundlagsreglerad kunde någon annan beteckning inte officiellt
användas förrän efter en grundlagsändring. Det alternativ till beteckningen
landsting som enligt beredningens mening framstod som den lämpligaste var
regionkommun. Med en sådan ordning markerades att de nya landstingen
skulle fullgöra fler funktioner och uppgifter än de nuvarande (SOU 1995:27,
s. 19-20). I debatten hade också andra namn föreslagits, bl.a. länsting och
länsparlament. Mot det förstnämnda hade enligt beredningen anförts att det
för tanken till en institution inom den juridiska sfären häradsting, tingsrätt,
och mot det sistnämnda att det lätt kan associera till en statsrepresentation
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eller delstatsrepresentation och därmed också till en statsbildning av
federativ karaktär.
Många remissinstanser var tveksamma eller negativa till Regionberedningens
förslag. Regeringen ansåg att en framgångsrik samverkan på regional nivå
inte kunde skapas om de offentliga organen i regionen motsatte sig
föreslagna former för samverkan. Regeringen föreslog i stället i
propositionen Den regionala samhällsorganisationen (prop. 1996/97:36) en
försöksverksamhet med ändrad ansvarsfördelning i några län (se avsnittet
”bakgrunden till dagens situation” ovan). I propositionen anfördes bland
annat att förutsättningarna för ekonomisk utveckling, välstånd och en god
livsmiljö i framtiden allt mer skulle bli beroende av de insatser som görs på
lokal och regional nivå. Huvuddelen av regeringens förslag kom att genomföras och det var i detta sammanhang som Skåne och Västra Götaland fick
möjligheten att börja använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse.
I maj 1997 tillkallades Den parlamentariska regionkommittén (PARK) för att
dels utvärdera den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun som riksdagen beslutat om, dels utforma
vissa förslag om den framtida regionala organisationen. Regionkommittén
ansåg att självstyrelseorganen i Skåne, Västra Götalands och Gotlands län
borde betecknas regioner i stället för landsting respektive kommun. Vidare
att Gotlands kommun, på motsvarande sätt som självstyrelseorganen i Skåne
län och Västra Götalands län, borde få rätt att använda beteckningen
regionfullmäktige i stället för kommunfullmäktige. Kommittén motiverade
detta på följande sätt. Inför en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet
menade kommittén att det också är viktigt att klara ut namnfrågan, dvs.
beteckningarna på självstyrelseorganen samt fullmäktigeförsamlingar och
styrelser. Kommittén anförde att namnfrågan hade en stor betydelse för
självstyrelseorganen och föreslog därför en ändring av försökslagen som
innebar att de självstyrelseorgan som hade direktvalda fullmäktige gavs rätt
att benämna sig regioner.
Regeringen gjorde i propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning (prop 2001/02:7, s. 54) en annan bedömning. Regeringen
konstaterade att det angavs i kommunallagen att ”Sverige är indelat i
kommuner och landsting” och i den dåvarande lydelsen av regeringsformen
att det ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner”.
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Regeringsformens och kommunallagens bestämmelser var ett skäl till att
regeringen inte följde Regionkommitténs förslag om namnbyte för
landstingen i Skåne län och Västra Götalands län. Regeringen anförde dock
att dessa bestämmelser inte torde komma i konflikt med bruket av egna
beteckningar som sedan länge hade använts på många håll. I alla formella
sammanhang krävdes det dock enligt regeringen att det officiella namnet
används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas. Exempelvis är den
officiella beteckningen ”Södermanlands läns landsting” medan den egna
beteckningen är ”Landstinget i Sörmland”. Regeringen konstaterade vidare
att Skåne läns landsting använde Region Skåne som egen beteckning och att
Västra Götalands läns landsting hade valt Västra Götalandsregionen. Dessa
beteckningar kunde enligt regeringen ha en symbolisk funktion för att
markera att en förändring hade inträffat jämfört med den tidigare ordningen.
Samtidigt finns det en viss risk för att alla medborgare inte är helt klara på att
det är landstinget och inte en annan organisation som avses. Det var enligt
regeringens mening inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där
landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Det ligger ett värde i att namnet upplyser om vilken typ av
organisation det är fråga om. När det gällde frågan om val konstaterade
regeringen att det av vallagen (1997:157) framgår att val ska ske till
landstingsfullmäktige och att det på valsedlarna ska stå ”Val till
landstingsfullmäktige”. Valförfarandet är enligt vad regeringen anförde ett
demokratiskt fundament och valet till landsting hade en lång tradition.
Regeringen var därför inte beredd att föreslå en ändring av vallagen på denna
punkt.
Ansvarskommittén

Ansvarskommittén föreslog i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10) inrättandet av nya direktvalda
regionkommuner. Denna beteckning hade som sagt föreslagits även tidigare i
olika sammanhang. Regionkommunerna skulle ersätta landstingen och ha ett
vidgat uppdrag. I förslaget ingick att uppgifter med anknytning till utveckling
och tillväxt lades samman för att underlätta ett tvärsektoriellt arbete som
samtidigt skulle ges en demokratisk förankring på regional nivå. Regionkommunerna föreslogs också ha ansvar för att finansiera och tillhandahålla
hälso- och sjukvård. Ett centralt tema i kommitténs analys var behovet av en
enhetlig geografisk indelning på regional nivå med färre och mer jämnstora
län och regioner än med dagens indelning.
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När det gäller beteckningen regionkommun hade kommittén följande
resonemang. Det finns flera skäl som talar för att de nya regionala organen
ska ges en ny beteckning. För det första ska de ha en helt annan geografi än
dagens landsting, vars namn är knutna till de nuvarande länen. För det andra
ska de ha ett regionalt utvecklingsuppdrag vid sidan av hälso- och sjukvården, något som har föranlett landstingen i Skåne och Västra Götalands
län att benämna sig Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen.
Båda dessa förhållanden gör att kommittén anser att det är lämpligt att välja
en annan beteckning än landsting för att markera att det rör sig om en ny
geografi och en delvis ny uppsättning uppgifter.
Ansvarskommittén ansåg att regionkommun var en lämplig beteckning, för
att det å ena sidan markerar att det rör sig om ett kommunalt organ med
samma konstitutionella ställning som landstingen, och å andra sidan
införlivar begreppet region, som redan var etablerat såväl bland de regionala
självstyrelseorganen i Skåne och Västra Götaland som bland
samverkansorganen. Även ur författningsmässig synvinkel var det enligt
kommitténs mening en fördel om ordet kommun ingår i beteckningen. I det
rättsområde som benämns kommunalrätt tillämpas beteckningen kommun
genomgående i bestämmelserna. De lagändringar som måste ske som en
konsekvens av att regionkommuner infördes skulle bli betydligt mer
omfattande om beteckningen kommun föll bort.
Vad som möjligen talade mot beteckningen regionkommun var enligt
kommittén att den är lång och att förmodligen endast dess första led, region,
kan förväntas användas i namnen på de enskilda regionkommunerna.
Kommittén ansåg dock att begreppet region är så allmänt och redan har så
många skilda innebörder, att det inte lämpar sig för författningar och andra
sammanhang med krav på distinkta begrepp. Kommittén såg inte heller
något oöverstigligt problem, vad gäller igenkännlighet, med att endast
beteckningens första del används i benämningen av de enskilda
regionkommunerna.
I regeringsformen (RF) användes då primärkommuner och
landstingskommuner, trots att de kortare formerna kommun och landsting
alltid använts av de enskilda kommunerna och landstingen. Bildandet av
regionkommuner som skulle ersätta landstingen skulle kräva att
beteckningen ändrades i RF.
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En mycket stor majoritet av remissinstanserna var positiva till den föreslagna
beteckningen regionkommuner. Ett stort antal av de som var huvudsakligen
positiva framförde att regionkommunerna utanför mycket formella
sammanhang borde benämnas ”regioner”. De som var negativa till förslaget
var oftast negativa därför att de ansåg att själva den formella beteckningen
borde vara ”regioner” istället för regionkommuner.
Ändrad grundlag

Grundlagsutredningen föreslog i betänkandet En reformerad grundlag (SOU
2008:125) att den tidigare lydelsen ”I riket finns primärkommuner och
landstingskommuner” skulle ersättas av ”I riket finns kommuner på lokal
och regional nivå”. Utredningen anförde följande. I regeringsformen
används för närvarande primärkommuner och landstingskommuner som
beteckning på det som i dagligt tal benämns kommuner och landsting. I
kommunallagen har dock beteckningarna kommuner och landsting fått
genomslag. I samband med tillkomsten av kommunallagen förutskickades
också att denna bristande terminologiska överensstämmelse mellan
kommunallagen och regeringsformen skulle övervägas i något lämpligt
sammanhang (prop. 1990/91:117 s. 23). Enligt regeringsformens terminologi
– och även juridiskt sett – är kommunerna och landstingen två typer av
kommuner. I regeringsformen kommer det till uttryck genom att ordet
kommun ingår i båda enheterna. Beteckningen primärkommuner och
landstingskommuner har emellertid aldrig fått något genomslag i det
allmänna språkbruket.
Utredningen anförde vidare att denna fråga hade aktualiserats i de pågående
diskussionerna med anledning av Ansvarskommitténs förslag om en ny
regional samhällsorganisation med tydligare roller och uppgiftsfördelning
och en gemensam regionindelning för staten och den kommunala sektorn.
Bl.a. förslaget att landstingen skulle ersättas av regionkommuner.
Det saknades enligt utredningens mening anledning att i regeringsformen
närmare reglera frågan hur de olika kommuntyperna skulle betecknas. Det
centrala var i stället att markera att det finns två slags kommuner.
Utredningen föreslog mot denna bakgrund att primärkommuner och
landstingskommuner i regeringsformen skulle ersättas med uttrycket
kommuner på lokal och regional nivå. Uttrycket omfattar de nuvarande
kommuntyperna. Det skulle även inbegripa den typ av regionkommuner
som Ansvarskommittén hade föreslagit. Det ändrade uttryckssättet innebar
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inte någon förändring av det förhållandet att kommuner (kommuner på lokal
nivå) och landsting (kommuner på regional nivå) juridiskt sett är olika
kommuntyper. När orden ”kommun” och ”kommunal” används i
regeringsformen avses även fortsättningsvis båda kommuntyperna.
Regeringen gjorde i propositionen En reformerad grundlag (prop.
2009/10:80, s. 209) liksom Grundlagsutredningen bedömningen att det inte
är nödvändigt att i grundlag reglera hur de två typerna av kommuner ska
betecknas. Det viktiga var i stället enligt regeringen att det i grundlag
markeras att det i riket finns kommuner på både lokal och regional nivå. Mot
denna bakgrund instämde regeringen i utredningens bedömning att
uttrycken ”primärkommuner” och ”landstingskommuner” borde utmönstras
ur regeringsformen och att kommuntyperna i regeringsformen i stället borde
omtalas som ”kommuner på lokal och regional nivå”. Det innebar inte
någon förändring av det förhållandet att kommuntyperna är jämställda i den
meningen att den ena inte är överordnad den andra. I motsats till
Statskontoret ansåg regeringen inte att förslaget riskerade att leda till ökad
begreppsförvirring när det gäller kommuner på regional nivå. Tvärtom
anförde regeringen att det genom förslaget klargörs att olika slags kommuner
kan ges olika beteckningar genom annan lagstiftning utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna om kommuner i regeringsformen. När
”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även i
fortsättningen båda kommuntyperna avses.
Riksdagen biföll regeringens förslag. Ändringen trädde i kraft den 1 januari
2011.
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

I takt med att allt fler landsting har ansökt om och fått ta över det regionala
utvecklingsansvaret har dessa landsting också fått möjligheten att använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I departementspromemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) föreslogs att försöksverksamheten i
bland annat Skåne och Västra Götaland skulle permanentas. I promemorian
föreslogs också att Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting
skulle få fortsätta använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse samt att även Hallands läns landsting skulle få göra detta.
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Flera remissinsatser var positiva till förslagen. Men det fanns också kritiska
röster som pekade på problemet med att låta olika beteckningar användas för
samma slags institutioner. Bland annat ansåg en länsstyrelse att ytterligare en
beteckning för ett offentligt organ skulle kunna göra det svårare för
medborgare att begripa vad det är för organ som avses. En annan
länsstyrelse pekade på problemen som kan uppstå om det finns en valfrihet
att välja beteckning. Detta skulle kunna leda till att olika benämningar
används i landet vilket riskerade att skapa otydlighet och leda till förvirring.
En annan länsstyrelse ansåg att beteckningen landsting är att föredra
eftersom det är etablerat och känt bland allmänheten. Tillväxtverket pekade
också på vikten av att den terminologi som skulle användas till vardags också
borde användas på valsedlarna för att så långt som möjligt minska den
oklarhet som kan råda hos den enskilda med vid valhandlingen.
I den efterföljande propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(prop. 2009/10:156) föreslog regeringen i enlighet med promemorians
förslag att Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra
Götalands läns landsting skulle få använda sig av beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse. I fråga om val enligt vallagen
(2005:837) skulle beteckningen val till landstingsfullmäktige användas även i
de landsting som gavs rätten att använda beteckningen regionfullmäktige.
Idag omfattas, som nämnts, 13 landsting av bestämmelserna i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Ytterligare tre har
ansökt om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed omfattas
av detta regelverk.
Gotlands kommun

I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen (2009/10:156)
föreslog konstitutionsutskottet i sitt betänkande att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att skyndsamt se över vilka lagändringar som
skulle behöva göras för att beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse även skulle få användas för Gotlands del och därefter återkomma till riksdagen i detta avseende. Riksdagen biföll utskottets förslag.
Som en följd av detta gav regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om
översyn av statlig regional förvaltning m.m.
Utredningens slutgiltiga bedömning var att det fanns rättsliga förutsättningar
för att Gotlands kommun skulle få använda sig av beteckningarna
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regionfullmäktige och regionstyrelse. Bland annat ansåg utredningen att
regeringsformen inte skulle innebära något hinder för att Gotlands kommun
skulle kunna använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse, detta trots att Gotland hade en särställning i sin egenskap av
landstingsfri kommun.
Regeringen instämde i utredningens bedömning att det inte finns några
rättsliga hinder för att låta Gotlands kommun använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse (prop. 2011/12:21). Eftersom
beteckningarna kommun- och landstingsfullmäktige anges i kommunallagen
krävdes det en lagändring i lagen om utvecklingsansvar för vissa län.
Flera av remissinstanserna hade ansett att det fanns en risk för missförstånd
och otydlighet om Gotlands kommun erhöll denna möjlighet. Den föreslagna ordningen innebar att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse skulle kunna användas för två olika typer av valda församlingar, både
för landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelse i vissa landsting och
för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse på Gotland. Regeringen
instämde i att det kan komma uppstå begreppsförvirring. Det var därför
enligt regeringen väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse tydligt
informerade allmänheten om detta. I fråga om val enligt vallagen skulle
emellertid beteckningen val till kommunfullmäktige i Gotlands kommun
användas.
Vad är det som gäller idag?

Sammanfattningsvis gäller idag följande beträffande beteckningar och namn
på dagens landsting.
Regeringen fastställer namn på kommuner och landsting med stöd av lagen
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.
Beslut om själva namnet är inte reglerat i indelningslagen, däremot finns
namnfrågan behandlad i förarbetena till lagen (prop. 1978/79:157 s. 101).
Där sägs att när en ny kommun bildas måste namn bestämmas för den
nybildade enheten och att det ankommer på regeringen att besluta i
namnfrågan, varvid berörda kommuners synpunkter ska beaktas. Frågan om
befogenhet vid ändring av landstingsnamn utan samband med
indelningsändring anses få utläsas indirekt (SOU 2004:128, s. 85-86).
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Kommuner på regional nivå betecknas som landsting i kommunallagen,
vallagen och annan lagstiftning. I regeringsformen används uttrycket
kommuner på lokal och regional nivå. Landstingens officiella namn står i
överensstämmelse med respektive länsnamn. De officiella namnen är alltså
”Södermanlands läns landsting” och så vidare (prop. 2001/02:7, s. 54). För
13 av de 20 landstingen gäller dock att de får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
och regionstyrelsen (4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län),
utom i samband med val. Detsamma gäller Gotlands kommun.
Utöver den i lagen givna möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen är det många landsting som har valt att
använda egna beteckningar på själva landstinget. Bruket av egna
beteckningar har inte ansetts komma i konflikt med gällande lagstiftning. I
alla formella sammanhang krävs dock enligt regeringen att det officiella
namnet används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas (prop.
2001/02:7, s.54).
Statistiska centralbyrån ska enligt förordningen (1984:692) om det allmänna
företagsregistret föra ett allmänt företagsregister. Registret ska bland annat
omfatta uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt
lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Kommuner, landsting, kommunalförbund och andra organ för samverkan
mellan kommuner tilldelas organisationsnummer enligt denna lag. Enligt
förordningen (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret har SCB även
i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter tillgängligt för
allmänheten genom en publik webbplats. I SCB:s register är det de officiella
landstingsnamnen som är registrerade.
Principer för namnsättning

När det gäller namnsättning finns det i 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950)
en så kallad hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Ortnamn är den gemensamma termen för alla typer av geografiska namn, hit räknas exempelvis bebyggelsenamn och naturnamn, men även gatunamn och namn på administrativa enheter såsom kommuner, län och landsting. Samtliga namntyper
som beslutas av någon statlig eller kommunal myndighet omfattas av hänsynsparagrafens bestämmelser. Detta innebär att:
 hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
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 ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
 påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn,
och
 namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning
i flerspråkiga områden.

Diskussion

Hävdvunna namn och beteckningar ska således inte ändras utan starka skäl,
enligt kulturmiljölagen. Ett sådant starkt skäl skulle kunna vara att en
principiellt viktig förändring skett och att ett namn- eller beteckningsbyte
markerar denna förändring. Det motiv som angavs när landstingen i Skåne
och Västra Götalands län fick börja använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var, som angetts ovan, att markera
landstingens förändrade roll i regionen. Ansvarskommittén föreslog en
ändring av beteckningen från landsting till regionkommun. Detta förslag
knöts inte bara till att landstingen skulle få nya och förändrade uppgifter utan
framför allt till tanken på en förändrad geografi för landstingen genom
sammanslagningar.
Har det då i dagsläget skett en sådan principiell förändring att ett generellt
byte av beteckning är motiverad? Detta går att anlägga olika perspektiv på.
En principiell förändring har skett…

I juni 2016 lämnade Indelningskommittén delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48) i vilket det föreslogs att tre nya län
skulle bildas från och med 2018. Regeringen avser, enligt
Indelningskommitténs tilläggsdirektiv, inte att fortsätta bereda förslagen i
delbetänkandet, vilket innebär att några förändringar av länsgränser och
därmed landstingsgränser inte står på den politiska dagordningen. Däremot
har en viktig förändring skett genom att 13 av de 20 landstingen samt
Gotlands kommun har övertagit det regionala utvecklingsansvaret, vilket
tidigare i huvudsak varit en statlig uppgift. Som nämnts har ytterligare tre
landsting ansökt hos regeringen om att få göra detta och i de län som återstår
förbereds beslut om att skicka in ansökningar till regeringen. Det betyder
med stor sannolikhet att till valet 2022 har samtliga landsting samt Gotlands
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kommun ansvaret för den regionala utvecklingen inom sina respektive
länsgränser. Ett sådant ansvar handlar inte enbart om att fördela vissa medel
utan framför allt om att formulera visioner och övergripande strategier för
länets utveckling.
Utifrån ett sådant perspektiv kan hävdas att en principiell förändring har
skett och sker samt att det därigenom finns ett starkt skäl för byte av
beteckning på landstingen. Till detta ska läggas att samtliga 13 landsting samt
Gotlands kommun som i dagsläget har möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse har använt sig av den möjligheten.
Landstingen i dessa län har också i stor utsträckning arbetat aktivt för att den
nya beteckningen ska få så stort genomslag som möjligt.
Ytterligare ett skäl för att lämna beteckningen landsting är den
begreppsförvirring som i dag kan uppstå på grund av att allt fler har antagit
beteckningen region samtidigt som de formella namnen fortfarande är
landsting. Särskilt allvarligt är detta vid allmänna val då beteckningen
landstingsfullmäktige måste användas även om man i alla andra sammanhang
använder beteckningen regionfullmäktige. I en skrivelse till regeringen från
Region Skåne skriver man att Region Skåne har arbetat hårt med att
medvetandegöra och hos medborgarna förankra begreppet
regionfullmäktige. Vidare att beteckningen regionfullmäktige genomgående
används i den politiska debatten och av massmedia. För invånare som går till
val i Skåne är det enligt Region Skåne av högsta vikt att det även på
valsedlarna återspeglas samma beteckning på fullmäktigeförsamlingen som
används i alla andra sammanhang.
Uppenbart är att det i dag finns en otydlighet som i förlängningen kan utgöra
ett demokratiskt problem. Eftersom landstingen använder sig av olika
beteckningar kan det för medborgarna bli otydligt vilken organisation som
avses vilket kan skapa förvirring och innebära risk för missförstånd. Detta
illustrerar behovet av att på ett enhetligt sätt utforma namnen på kommuner
på regional nivå och få en reglering som är enhetlig och tydlig.
En tydlig beteckning – för- och nackdelar med olika alternativ

Det mest väsentliga kriteriet vid val av en ny beteckning för kommuner på
regional nivå är tydlighet, att det ska vara tydligt i lagstiftningen och för
medborgarna vilken organisation som avses. En rad alternativ har
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diskuterats, bland annat Region, Regionkommun, Länsting, Landstingsregion
och Regionting.
Beteckningen region. En fördel med beteckningen region är att den används av
många landsting i dag. En betydande nackdel med enbart beteckningen
region är att den är så allmän och har så många skilda innebörder att
beteckningen inte lämpar sig för att i lagar och andra författningar beteckna
en organisation. Begreppet förekommer dessutom redan i en hel del
lagstiftning. Det framgår till exempel av hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) att för hälso- och sjukvård som berör flera landsting ska landet
vara indelat i regioner. I förordningen räknas sedan de län och kommuner
upp som ingår av varje region. I förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten framgår det att Polismyndigheten ska delas in i
polisregioner. I nationalparksförordningen (1987:938) nämns den
”Sydsvenska barrskogsregionen”. I lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete används uttrycket ”Öresundsregionen”. Enligt
förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och
bostäder för studerande delas landet in i ett antal uppräknade regioner.
Enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd fattas beslut att utse elektorer i olika uppräknade regioner osv.
Dessutom används begreppet i den offentliga statistiken. Bland annat
används lokala arbetsmarknadsregioner och funktionella analysregioner som
enheter för statistikinsamling. Till detta kommer att såväl landsting som
kommuner valt att kalla olika samarbeten inom till exempel räddningstjänst
och gymnasieverksamhet för region kombinerat med ett geografiskt namn.
Beteckningen regionkommun. Fördelen med beteckningen regionkommun är att
den markerar att det rör sig om ett kommunalt organ med samma
konstitutionella ställning som landstingen samtidigt som ordet region
införlivas, som redan är etablerat sedan länge i bland annat Skåne och Västra
Götaland och på senare år i allt fler landsting. Beteckningen knyter an till
regional utveckling och diskussionen om den regionala nivåns ökade roll i
samhället. Det som talar emot beteckningen regionkommun är att den är
lång och att det i de flesta sammanhang bara är dess första led, region, som
kan förväntas användas. När det gäller igenkännlighet blir dock detta ett
betydligt mindre problem än att som i dagens situation förstå att landsting
och region är samma sak. Ytterligare en fördel med beteckningarna region
och regionkommun är att de kan vara mer internationellt gångbara och
upplysande än landsting.
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Beteckningen länsting skulle rent språkligt vara en bra beskrivning av att det är
en beslutande församling i länet som avses. Att ”ting” även fortsättningsvis
skulle finnas med i beteckningen och att ordet är så nära besläktat med
landsting skulle vara ytterligare en fördel. En del av historiken och
traditionen skulle därmed bevaras. Beteckningen länsting är dessutom ett
mer precist begrepp än region. Samtidigt skulle det bli en helt ny beteckning
som inte har använts någonstans i praktiken. Ordet länsting är snarlikt
länsstyrelse vilket skulle kunna tydliggöra att det är just uppgifter från
länsstyrelsen man har tagit över. Samtidigt är det en risk att
begreppsförvirring kan uppstå just på grund av detta. Att hålla isär de olika
aktörerna på regional nivå är redan i dag besvärligt för många.
Beteckningen landstingsregion har den fördelen att både beteckningarna landsting
och region ingår. En nackdel är att det kan uppfattas som en större region
bestående av flera landsting, ”en region av landsting”. Den har också den
nackdelen att den inte har använts någonstans tidigare. Beteckningen är även
relativt lång och omständlig att tillämpa i praktiken när det gäller till exempel
hur fullmäktige och styrelse ska benämnas.
Beteckningen regionting har fördelen att beteckningen region ingår samtidigt
som ”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i beteckningen. Även
detta är dock en ny beteckning som inte använts tidigare och den markerar
inte, som regionkommun, att det rör sig om ett kommunalt organ.
En principiell förändring har inte skett…

Ett annat synsätt är att det visserligen har skett en förändring av landstingens
uppgifter men att denna förändring inte är tillräckligt stor eller principiell för
att ett namnbyte ska vara motiverat. Det regionala utvecklingsansvaret är en
begränsad del av landstingens totala verksamhet som ekonomiskt domineras
och även i framtiden kommer att ekonomiskt domineras av hälso- och
sjukvårdsfrågor. Landstingen har dessutom över tid haft skiftande uppgifter
utan att detta har inneburit att det har varit nödvändigt att byta beteckning.
Ansvarskommitténs förslag om en ändring av beteckningen knöts, som
tidigare nämnts, framför allt till tanken på en förändrad geografi för
landstingen. Det skulle således kunna te sig mer naturligt att ändra
beteckning först i samband med en förändrad geografi. Region uppfattas
ofta som ett större geografiskt område än dagens län och landsting. En risk
med en ändrad beteckning utan en geografisk förändring är att det kan
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uppfattas som att en geografisk förändring har skett. Begreppet region
uppfattas ofta som ett större geografiskt område och det faller sig naturligt
att använda begreppet region för samverkan mellan flera landsting i större
områden.
En betydande negativ aspekt, som gäller varje ny beteckning som skulle
ersätta landsting, är att landsting är en beteckning som har lång kulturell och
språklig historia som då skulle försvinna för alltid. Även om begreppet
region har använts länge i Skåne och Västra Götaland kan det knappast
anses vara hävdvunnet på samma sätt som landsting. Beteckningen landsting
har medeltida rötter och har använts i över 150 år för att beteckna de
moderna landstingen. De flesta medborgare får antas ha en relativt god
uppfattning om vilka uppgifter ett landsting ansvarar för. Beteckningen
landsting är vidare ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med någonting
annat eftersom det är distinkt och inte används i några andra sammanhang
än att beteckna just dagens landsting. Beteckningen som sådan, att dess
första del speglar ett geografiskt område och dess andra del anknyter till en
beslutande funktion, ger dessutom en god beskrivning av vad det rör sig om
för organisation.
Gotlands kommun

En särskild fråga gäller Gotlands kommun. Gotlands kommun ansvarar för
de uppgifter som landstingen utför i andra län. Gotland har även, som
tidigare nämnts, rätt att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse. Gotland använder sig av Region Gotland som egen
beteckning. Om landstingen formellt skulle byta beteckning till
regionkommuner framstår det som något problematiskt att även Gotlands
kommun skulle få denna beteckning. I så fall blir ju Gotland i
lagstiftningssammanhang en kommun på regional nivå (motsvarande
landsting). Det skulle innebära en ändring mot dagens situation.
Skulle den gemensamma beteckningen vara landsting och möjligheten för
dessa att använda regionfullmäktige och regionstyrelse försvinna skulle det
även då framstå som märkligt om Gotlands kommun behöll denna
möjlighet.
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