Kallelse

Regionstyrelsen

RS 2017/39

Sammanträdesdatum 2017-10-26
Sekreterare Helena Wottle

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde
26 oktober 2017, klockan 08.30–15.30
Rådhuset Bornholm, Visborgsallén 19, Visby

Föredragningslista
Förslag på justerare: Eva Nypelius och Brittis Benzler. Justeringssammanträde 2 november, Rådhuset Visborg

Ärende

Kommentar

1

Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
RS 2017/255

2

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt Ambulansflyg
RS 2017/791

3

Planering för framtida utveckling av Klintehamn - uppdragsrapportering
RS 2017/797

4

Kulturarvsinkubator - Medfinansiering 1:1-medel för regionala tillväxtåtgärder
RS 2017/795

5

Digital samhällsbyggnad – DISA - Medfinansiering 1:1-medel för regionala
tillväxtåtgärder
RS 2017/796

6

Baltic Wings. Nature tourism for sustainable rural economic development Ansökan om 1:1-medel för regionala tillväxtåtgärder.
RS 2017/727

7

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet
RS 2017/389

8

Detaljplan. Visby Dovhjorten 6 m fl, samråd
RS 2017/537

9

Tilläggsanslag för Södra hällarna
RS 2017/774

10

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
RS 2017/775

11

Omdisponering av budgetmedel VA-ledning Västergarn-Klintehamn
RS 2017/776

Ärendet utgår.
12

Omdisponering av anslag till aktivitetspark
RS 2017/778

13

Exploateringsavtal och försäljning Sergeanten 5
RS 2017/816

14

Markanvisningsavtal. Visby Järnvägen 4
RS 2017/808

15

Motion. Rekrytering räddningstjänsten
RS 2016/135

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

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2017-10-26

Ärende
16

Motion. Säkra bemanningen inom räddningstjänsten
RS 2016/438

17

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
RS 2016/268

18

Delårsrapport 2:2017 - regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen
RS 2017/845

19

Delårsrapport 2017:2 Region Gotland
RS 2017/140

20

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

21

Regionstyrelseförvaltningen. Budgetram 2018
RS 2017/846

22

Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö
RS 2017/7

23

Patientnämnden. Utökat uppdrag - behov av ökade resurser
RS 2017/832

24

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser av prognostiserat
underskott inför budget 2018
RS 2017/844

25

Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elevvolymer inför budgetår 2018
RS 2017/882

26

Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 - finansiering
RS 2017/849

27

GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter
RS 2017/794

28

Slite avfallsanläggning/deponi
RS 2017/777

29

Investeringsprocessen
RS 2017/823

30

Information. Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på
finansiering och resurssättning
RS 2017/858

31

Uppdrag. Redovisning av insatser för att behålla och utveckla kompetens samt
rekrytera till bristyrken
RS 2017/742

32

Uppdrag. Rapport gällande integrerad beroendevård mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden
RS 2017/743

33

Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer inom
Barnsamarbetet
RS 2017/744

34

Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar
RS 2017/745

35

Uppdrag till tekniska nämnden. Rapport VA-strategin
RS 2017/746

36

Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning gällande genomförande av VAplanen
RS 2017/747

37

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av
akutmottagning
RS 2017/748

Kallelse
RS 2017/39

Kommentar

2 (3)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2017-10-26

Ärende
38

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och finansiering för
deltagande i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL
RS 2017/749

39

Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar gällande avveckling av kultur- och
fritidsnämnd och förvaltning
RS 2017/750

40

Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner avseende riktade
statsbidrag
RS 2017/533

41

Remiss. Hjälpmedelsutredningen S2015:08 betänkande På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
RS 2017/600

Kallelse
RS 2017/39

Kommentar

Sammanfattning av utredningen bifogas kallelsen.
Fullständigt material finns här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/05/sou-201743/
42

Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur
RS 2017/322

43

Överföring av budget från gymnasie- och vuxen¬utbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden avseende lokalkostnader 2018
RS 2017/7

44

Buffert för kostnader kopplade till asylboende
RS 2017/7

45

Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
RS 2017/930

46

Låneram och anvisning av eget kapital 2018
RS 2017/924

47

Partistöd 2018
RS 2017/940

48

Ny förbundsordning för FinsamGotland
RS 2017/813

49

Val av ledamöter till arvodeskommittén
RS 2017/942

50

Ersättningar 2018 till förtroendevalda
RS 2017/942

51

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation
RS 2017/43

52

Information

- Regiondirektörens ev. information.
- Ordförandens ev. information.
53

EV. övriga ärenden

Meit Fohlin
Ordförande

3 (3)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/255
14 september 2017

Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram
en ny sektorsövergripande handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby

Sammanfattning

En ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby behöver utvecklas för att
uppdatera och förnya vision, mål och åtgärder för världsarvsstaden genom
sektorsövergripande tillvägagångssätt, dialog och samverkan. Handlingsplanen är
obligatoriskt strategidokument och dess primära syfte är att säkerställa världsarvsvärdet
(outstanding universal value) enligt Världsarvskonventionens riktlinjer. Handlingsplanen
ska lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med spin-offeffekter för hela Gotland. Inledningsvis genomförs en intressent analys samt detaljerad
beskrivning av styrning, direktiv, projektplan, tidsplan och resursplan. Ärendet blev
återremitterat av RSAU 2017-04-11 med frågor kring budget, handlingsplanens
prioritering och relation till detaljplan vilka besvaras i denna tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Sedan Hansestaden Visby upptogs på Världsarvslistan av Unesco år 1995 har två
handlingsplaner fastställts (1993 och 2003). Den senaste arbetades fram i början av
2000-talet och fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2003 (KF § 224):
’Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan’ (KS § 256 2003-10-30). I dagsläget uppfylls inte Världsarvskonventionens
krav om en relevant och uppdaterad handlingsplan för världsarvet. En ny
handlingsplan som möter dagens behov och frågeställningar är brådskande och bör
prioriteras för att Visby ska behålla sin status som världsarv. Unesco och
Riksantikvarieämbetet har informerats om att arbete pågår för att initiera processen
med handlingsplan.
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Handlingsplanen – en obligatorisk process
Världsarvskonventionens huvudsakliga mål är att världsarvet ska skyddas, bevaras,
presenteras och föras vidare till kommande generationer, vilket Visby åtog sig vid
världsarvsutnämningen 1995. Enligt konventionens riktlinjer är upprättandet av en
handlingsplan (management plan) obligatoriskt. Handlingsplanen är både ett
strategidokument och åtgärds- eller handlingsplan vars främsta mål är att säkerställa
världsarvsvärdet (outstanding universal value). Riktlinjer handlar alltmer om att lyfta fram
världsarvens bevarande som en del av hållbar utveckling. Handlingsplanen är ett
styrdokument för att lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar
platsutveckling med spin-off effekter för hela Gotland. Handlingsplanen handlar till stor
del om processen att skapa en långsiktig vision, mål och åtgärder för världsarvet genom
dialog och samverkan. Handlingsplanen ska vara väl förankrad i samhällsplaneringen,
regional utveckling, bland olika aktörer och i lokalsamhället. Den ska vara kopplad till
andra styrdokument, lokalt, nationellt och internationellt. För världsarvsstäder handlar
det exempelvis om att följa Unescos ’Rekommendation om det historiska urbana
landskapet’ från 2011, som lyfter fram städers särskilda behov av att bevaras och
samtidigt vidareutvecklas.
Under projektets inledningsfas fastställs om handlingsplanen fortsatt ska kallas så, eller
om det finns en mer lämplig benämning utifrån regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv. Kravet på en ’management plan’ för världsarvet är att dokumentet är både en
långsiktig vision och en ’åtgärdsplan’ (’action plan’) samtidigt.
Sektorsövergripande arbete, implementering och delaktighet
En ny handlingsplan för Hansestaden Visby behöver utvecklas för att uppdatera och
förnya vision, mål och åtgärder för världsarvet genom ett sektorsövergripande
tillvägagångssätt som bygger på dialog och samverkan. Den knyts samman med andra
strategier och regionala planer som Vision Gotland 2025. I den nämns att: ’Sambandet
mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgång blir alltmer
tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en förändring både
internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer utgör en stor del av det
som avses med begreppet kultur’ (s.13). Vidare framhålls vikten av att utveckla Visbys
egenskaper för att stärka Gotlands attraktionskraft och att världsarvsutmärkelsen bör
användas mer aktivt i marknadsföringen av Gotland.
Det finns en bra grund för sektorsövergripande arbete med världsarvet för hållbar
platsutveckling i Visby. Men flera områden behöver utvecklas och arbetet kräver dialog
och samarbete mellan världsarvets intressenter, internt inom Region Gotland och
externt tillsammans med partnerorganisationer, näringsliv och civilsamhälle. Region
Gotlands har en viktig roll i att samordna, leda och följa upp arbetet. Världsarvsrådet
har en viktig funktion i processen kring att ta fram och implementera handlingsplanen
för världsarvet genom delaktighet. Världsarvsforum är ytterligare en plattform för att
skapa dialog med ett brett spektrum av aktörer i världsarvsfrågorna och blir därmed
en viktig arena för delaktighet i handlingsplanen.
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Bevara och utveckla för kulturdriven tillväxt
Handlingsplanen är ett strategidokument för världsarvet och därmed mer övergripande
än detaljplan för Visby innerstad som endast reglerar bebyggelsen. Den ska omfatta
frågor kring förvaltning, hållbarhet, utveckling och kommunikation för att
kommunicera världsarvet till användare och besökare. Inför arbetet med en ny
handlingsplan har världsarvsvärdet förtydligats. En obligatorisk retroaktiv
världsarvsbeskrivning presenterades för allmänheten vid Världsarvsforum i Visby den
1 oktober 2016 och antogs av Unescos Världsarvskommitté i Kraków 2017 (Retroactive
Statement of Outstanding Universal Value, se bilaga). Följande områden kräver särskilt
fokus och arbetsgrupper som ska driva arbetet:
Levande, hållbar stadsmiljö: Innerstadens karaktär som levande stadskärna behöver
säkerställas för att hindra renodling av stadskärnans funktioner i form av boende, hotell
samt säsongs- och turistinriktade aktiviteter. Förståelse för hållbar användning och
ägandestrukturer behöver fördjupas. Vad gäller skydd och bevarande behöver visuella
samband i staden stärkas genom identifiering och skydd av viktiga vyer och siktlinjer.
Vidare måste gränserna för världsarvet förtydligas och en buffertzon identifieras med
bestämmeler kring hur ny utveckling ska förhålla sig till världsarvet, tillsammans med
ställningstagande om St Görans ruin, Galgbacken och Solberga kloster ska skrivas in i
världsarvet. Diskussioner behöver fördjupas angående: samtida arkitektur och tillägg
inom och i anslutning till världsarvet; kulturkonsekvensbeskrivning (heritage impact
assessment); miljö- och energifrågor; klimatanpassning; mobilitet och transporter;
offentliga rum; förvaltningsfrågor; samt metoder för uppföljning av världsarvsarbetet
för att säkerställa världsarvsstatus (monitoring).
Besöksstrategi för världsarvet: Skyddet av världsarvet och utvecklingen av Visby och
Gotland som besöksdestination behöver integreras och resultera i en hållbar
besöksstrategi för världsarvet, särskilt i.o.m. den nya kryssningskajen med utökat antal
dagsbesökare utifrån perspektiven naturresurs, kulturresurs, sociala aspekter, levande
stadsmiljö och hållbar tillväxt. Långsiktigt förankringsarbetet mellan turism och
kulturarvssektorer är ytterst viktigt. Unescos metodmaterial World Heritage Sustainable
Tourism Toolkit, som understryks i arbetsdokument om en regional
besöksnäringsstrategi för Gotland (RS 2016/731) och i det nationella arbetet med
världsarv, implementeras inom ramen för handlingsplanen i tätt samarbete mellan
kulturarvs- och besöksnäringskompetenser. Tillväxtverket och RAÄ samverkar
nationellet för att metodmaterialet ska implementeras i strategier för världsarv,
besöksnäring och regional utveckling. Verktyg som bärkapacitet och flödesplanering
är en viktig del av detta. En hållbar besöksstrategi för världsarvet motverkar negativa
konsekvenser med lärdom från andra världsarvsstäder.
Miljö, energi och klimat: vikten av effektiv energiförsörjning och minskning av
luftföroreningar och buller lyftes fram i 2003 års handlingsplan för Hansestaden Visby.
Målen behöver vidareutvecklas med åtgärder för klimatanpassning och förebyggande
av klimatförändingarnas konsekvenser. Hållbar energieffektivisering av innerstadens
trä- och stenbebyggelse är viktig samt hur befintlig och ny bebyggelse ska anpassas till
klimatförändringarna.
Katastrofberedskap: Riskhantering är en viktig del av världsarvsarbetet. Världsarvet
behöver skyddas från snabba händelseförlopp som brand, översvämning och storm.
Behovet av att upprätta en brandskyddsstrategi fastslogs i 2003 års handlingsplan för
Hansestaden Visby. Arbete kvarstår för att uppnå detta och för att förhindra bränder
i framtiden. Men det finns även andra risker att förhålla sig till, 2007 antog Unesco en
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särskild strategi för riskreducering i alla världsarv och riktlinjer har tagits fram för
katastrofberedskap.
Kommunikation: Att förmedla kärnan i världsarvsvärdet på ett enkelt sätt är viktigt
inom såväl stadsplanering som besöksnäring. Följande behöver utvecklas: en digital
plattform för världsarvet med en särskild hemsida; nytt broschyrermaterial, digitala
appar och en permanent utställning för världsarvet. Ett besökscenter/världsarvscenter
där information om världsarvet och stadens bevarande samt utveckling kommuniceras
och utgör en knytpunkt för världsarvsorganisationen är en möjlighet. Vidare behöver
det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärkas och lyftas in i handlingsplanen.
Genom sin internationella historia kan Hansestaden Visby även bli en arena för
inkludering av andra grupper i samhället. I kommunikationsplanen utvecklas även
idéer kring hur världsarvsstatus kan användas mer strategiskt som en utvecklingsfaktor
och attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Kulturarvet kopplas alltmer
ihop med regional tillväxt och utveckling och som en ändlig resurs som kräver
varsamhet och bevarande.
Projektets utformning
Projektet
ägs
föreslagsvis
av
Regionstyrelseförvaltningen,
leds
av
Världsarvssamordnaren som projektledare och utformas enligt Region Gotlands
projektmodell med anpassning utifrån handlingsplanens specifika karaktär. I
styrgruppen ingår representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands
Museum som Världsarvsrådets kärnorganisationer. Projektgruppen består av
temabaserade arbetsgrupper som leds av ordförande med ansvar för rapportering samt
deltar i gemensamma projektgruppsmöten med de olika arbetsgrupperna för översikt
av projektet. Grupperna består av representanter från myndigheter, universitet,
besöksnäring, näringsliv, etc. Övriga organisationer i Världsarvsrådet integreras i
projektgruppens arbete. Konsult upphandlas för processledning av engagemang och
delaktighet (dialogprocess) i arbetet som ska genomsyra projektet från början till slut.
Inledningsfas (okt 2017- jan 2018): Inledningsvis genomförs en intressent analys för
möjliggörande av delaktighet i planprocessen samt kartläggning av styrning, direktiv,
projektplan, tidsplan och resurser. Pågående projekt inom förvaltningarna med
koppling till världsarvsarbetet synkroniseras. Styrgruppen möts två gånger under 2017
och en gång i början av 2018. Regionstyrelsens Ordförande och
Världsarvssamordnaren deltar i Organization of World Heritage Cities kongress i
Sydkorea med tema ’Heritage and Communities’.
Genomförandefas (feb 2018 – juni 2019): regelbundna möten med projektgrupp och
4-6 arbetsgrupper. Projektgruppen med fokuserade arbetsgrupper utvecklar vision,
mål och förslag till åtgärder. Världsarvsforum används som dialogmöten för att skapa
delaktighet i projektet. Visby står värd för Världsarven i Sveriges årliga nätverksträff
den 23-25 maj 2018. Mötets innehåll synkroniseras med handlingsplanens
fokusområden och arbetsgrupperna tar del av nationella erfarenheter och mål. En
digital plattform utvecklas med ny särskild hemsida för världsarvet för kommunikation
och presentation av världsarvet och arbetet kring detta (jfr Bath och Regensburg).
Avslutningsfas: (juli-dec 2019): färdigställande av rapporter och dokument.
Presentation och antagande av handlingsplanen av Regionfullmäktige. Publicering och
tryck av planen på svenska och engelska.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-10-01 – 2019-12-31
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Finansiering: Region Gotland ansvarar för världsarvets kanslifunktion och i 2005 års
budget tillförde kommunstyrelsen 200 000 kr för ett permanent anslag till
världsarvsarbetet med förväntan om en väsentlig utökning för att möjliggöra ett mer
offensivt arbete kring världsarvet (exempelvis år 2008 beviljade kommunstyrelsen
300 000 kr för världsarvsutveckling). Av det permanenta anslaget om 200 000 kr för
världsarvsarbetet är ca 100 000 kr fasta kostnader i vilka ingår delfinansiering av
projektet ’Världsarvet i skolan’, medlemsavgift till Världsarven i Sverige, audioguider,
resor etc.
Tabellen nedan redovisar kostnader för att ta fram en ny handlingsplan för
världsarvet mellan 2017-2019. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att kostnaderna
för aktiviteter under 2017 ryms inom ordinarie budgetram. Kostnaderna för år 20182019 bedöms till 500 000 kr, varav 200 000 kr bedöms kunna finansieras inom
befintlig budgetram. Ett genomförande av projektet ställer krav på att en finansiering
för överskjutande 300 000 kr kan ordnas.
Bedömda kostnader
Konsult dialogprocess
Annonsering
Publikation (produktion/tryck, etc)
Övriga kostnader
Summa kostnader

2017

2018
40 000

30 000
70 000

2019

Totalt

120 000

100 000

260 000

30 000

20 000
100 000
60 000
280 000

50 000
100 000
160 000
570 000

70 000
220 000

Nuvarande
anslag
för
100 000
100 000
100 000
världsarvsfrågor*
*Ordinarie världsarvsbudget 200 000 kr, varav fasta kostnader ca 100 000 kr.

Det nationella världsarvsmötet ’Nätverksträff för Världsarven i Sverige 2018’ i
samband med ’Europaåret för kulturarv 2018’ bidrar till projektets genomförande och
samfinansieras av arrangörerna Region Gotland, RAÄ, Länstyrelsen i Gotlands Län,
Gotlands Musum och Uppsala Universitet Campus Gotland.
Resursplan: En resursplan utarbetas av styrgruppen med detaljerad beräkning av hur
mycket tid respektive organisation och förvaltning bidrar med under genomförandeoch avslutningsfaserna. Resursplanen tas fram i samråd med de olika förvaltningarna
inom Region Gotland samt externa aktörer.
En viktig målsättning är att koppla ihop målsättningar och åtgärdsförslag med insatser
och projektansökningar under arbetets gång samt efter att strategin tagits fram för att
optimera världsarvets potential som motor i regional utveckling.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att en ny handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby ska upprättas för att uppfylla Världsarvskonventionens krav. Den
senaste handlingsplanen från 2003 behöver uppdateras och kompletteras med nya
områden för att säkerställa världsarvets omhändertagande och fokus på hållbar
utveckling. Handlingsplanen ska vara sektorsövergripande och i arbetet involveras
olika förvaltningar, huvudaktörer och intressenter för att skapa gemensamma mål,
delaktighet och förankring. Projektet ligger i linje med Vision Gotland 2025 och
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömer att kostnaderna för framtagande av
handlingsplanen uppgår till totalt 570 000 kr, varav 270 000 kr kan finansieras med
medel inom ramen för ordinarie anslag för världsarvsfrågor. Förvaltningen
konstaterar att ett genomförande kräver att ytterligare 300 000 kr för perioden 20182019 styrs till projektet.

Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv, ’världsarvskonventionen’
(UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens riktlinjer (Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention, UNESCO, 2016)
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
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Ref.: CLT/HER/WHC/EUR/17/1 0035

10 August 2017

Dear Ambassador,
I am pleased to inform you that, at its 41st session (Krakow, 2017), the World
Heritage Committee adopted the retrospective Statements of Outstanding
Universal Value, agreed upon by your authorities and the Advisory Bodies, for the
following World Heritage properties:
- Hanseatic Town of Vis by
- Rock Carvings in Tanum

Please find the Decision 41 COM SE in Annex I, and the text of the Statements
as adopted by the World Heritage Committee in Annex II.
The World Heritage Centre will ensure that the English and French versions of
these statements are online as soon as the translation has been finalised.
Thanking you for your continuous collaboration and
implementation of the World Heritage Convention, I remain,

support

Yours sincerely,

Mechtild Rossler
Director
World Heritage Centre
En c.
cc:

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
TeL: +33 (0)1 45 sa14 40
www.unesco.org

Swedish National Commission for UNESCO
National Focal Point

in

the
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ANNEX I
Extract of the Decisions adopted by the World Heritage Committee at its
41st session (Krakow, 2017)

Decision: 41 COM 8E

The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC/17/41.COM/8E,
2. Congratulates the States Parties for the excellent work accomplished in the
elaboration of retrospective Statements of Outstanding Universal Value for
World Heritage properties located within their territories;
3. Adopts the retrospective Statements of Outstanding Universal Value, as
presented in the Annex of Document WHC/17/41.COM/8E, for the following
World Heritage properties:
ARAB STATES
•

Egypt, Memphis and its Necropolis - the Pyramid Fields from
Giza to Dahshur

EUROPE AND NORTH AMERICA
•

Armenia, Cathedral and Churches of Echmiatsin and the
Archaeological Site of Zvartnots

•

Armenia, Monasteries of Haghpat and Sanahin

•

Canada, L'Anse aux Meadows National Historic Site

•

Czech Republic, Litomysl Castle

•

France, Bourges Cathedral

•

France, Chartres Cathedral

•

France, Cistercian Abbey of Fontenay

•

France, Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal
Ensemble and Avignon Bridge

•

France, Historic Site of Lyon

•

France, Jurisdiction of Saint-Emilion

•

France, Palace and Park of Fontainebleau

•

France, Paris, Banks of the Seine

•

France, Place Stanislas, Place de Ia Carriere and Place
d 1AIIiance in Nancy

•

France, Routes of Santiago de Compostela in France

•

Ireland, Sceilg Mhichil

•

Italy, Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino
and Tinetto)

•

Portugal, Cultural Landscape of Sintra
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•

Russian Federation, Citadel, Ancient City and Fortress Buildings
of Derbent

•

Russian Federation, Cultural and Historic Ensemble of the
Solovetsky Islands

•

Russian Federation, Historic and Architectural Complex of the
Kazan Kremlin

•

Russian Federation, White Monuments of Vladimir and Suzdal

•

Sweden, Hanseatic Town of Visby

•

Sweden, Rock Carvings in Tanum

LATIN AMERICA AND THE CARRIBBEAN
•

Dominica, Marne Trois Pitons National Park;

4. Decides that retrospective Statements of Outstanding Universal Value for
World Heritage properties inscribed on the List of World Heritage in Danger
will be reviewed in priority by the Advisory Bodies;
5. Requests the States Parties to provide support to the World Heritage Centre
for translation of the adopted Statements of Outstanding Universal Value
into English or French respectively, and further requests the World Heritage
Centre to upload the two language versions on its website.
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ANNEX II
Text of the retrospective Statements of Outstanding Universal Value
adopted by the World Heritage Committee at its 41st session (Krakow,
2017).
Hanseatic Town of Visby
Brief Synthesis
The Hanseatic Town of Visby is a unique example of a northern European medieval walled trading
town with a preserved and notably complete townscape and assemblage of high-quality historic
structures. Together these elements graphically illustrate the form and function of this type of
significant human settlement, which still prevails as a living town.
Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the mainland in the Baltic Sea. The
settlement, dating from the Viking Age, was formed on a shore with a natural harbour, sheltered by
steep cliff formations. Gotlandic merchants utilized it as a strategic point in trade within the Baltic
Sea. They allied for the protection of their trading posts which developed into a federation or Hansa.
By the 12th century Visby had come to dominate this trade, and all the commercial routes of the
Baltic were channelled through the town. After the foundation of Lubeck in 1143, German
merchants began to expand their sphere of interest into the Baltic Sea and settled in Visby. It
became the only trading place on the island with the privilege of trading with German towns and
hence the main centre of the Hanseatic League. During the 13th century, Visby changed from a
seasonal trading place into an impressive metropolis, enclosed by a strong defensive wall and
increasingly divorced from its rural hinterland. The wall imposed new restrictions on the Gotlandic
traders creating tensions that led to civil war in 1288. German, Russian and Danish traders built
stone warehouses in parallel rows from the harbour and the community expanded with guild
houses, churches and residences. In the 14th century, Visby began to lose its leading position in
the Hanseatic League due to plague around 1350 and invasion by the Danish army under King
Valdemar Atterdag in 1361. Warfare and piracy in the 15th century and changed trading routes
bypassing Visby severely affected trade on Gotland and the economy of Visby deteriorated. The
end of Visby's greatness came in 1525, when it was stormed by an army from Lubeck and the
northern parts were partially burnt. In the 18th century Visby experienced a revival of trade and
industry. Many warehouses were refurbished as housing and new buildings were added both on the
ruins of earlier ones and on vegetable plots. The 19th century saw the construction of schools, a
hospital, and a prison and the growth of a small shopping area on one of the main streets. The town
began to expand beyond the medieval wall.
The 'inhabited historic town' includes the walled town and its immediate surroundings constituting
an area of 105 ha. The urban fabric and overall townscape of Visby are its most important qualities.
The well-preserved town wall, with its towers and gates, extends 3.4 km and is surrounded by dry
moats and open spaces that together form a defensive network. Some of the limestone used as
building material was quarried from here. Roads into the town through gates to the north, east and
south, leading from the cliff to the harbour, date to the Viking era. The medieval street plan survives
both above and below ground. Urban archaeology gives evidence to widespread building
structures, streets paved with large limestone slabs and a sophisticated water and sewage system.
The remains of over 200 warehouses and merchants' dwellings are predominantly in Romanesque
style. Medieval Visby had more churches than any other town in Sweden: 15 within the walls and
two outside. These buildings reflect several building phases with Romanesque and Gothic features,
and they served various functions- parish, guild, monastic and hospital churches. Many fell into
decay after they were abandoned during the Reformation in the 1530s. Only St Mary's Cathedral
survives and is still in ecclesiastical use. A large amount of small vernacular wooden houses from
the 18th and 19th centuries featuring horizontal plank construction used since the Viking period
remain intact. They are found mainly in the eastern parts of the town and on the site of the former
Visborg Castle.
Criterion (iv): The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European
medieval walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League between
1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern, church ruins,
medieval buildings and townscape.
Criterion (v): Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved
over time through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited historic
town has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change. This has resulted in
a townscape in which the medieval walled trading town has been retained with distinctive layers
over time until the present day. Functional continuity is reflected in its structure as a county,
diocesan, commercial and residential town.
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The property includes the walled medieval town and the surrounding dry moats and open spaces. A
significant proportion of the attributes are in good condition. The medieval urban plan is largely
intact. The town wall has been subject to partial collapses over the years. The collapse of a section
of the wall in 2012 led to a successful restoration and new knowledge about its state of
conservation. The increasing use of the church ruins for events and activities requires the
development of impact assessment and guidelines. On a building level, incremental change
through alterations that disregard conservation principles results in a cumulative negative impact on
heritage values. The visual integrity of the walled town and historic skyline is vulnerable as the town
expands and develops. The functional continuity and structure of the town is vulnerable to the loss
of functional diversity and traditional building skills. Certain key attributes are located outside of the
property, e.g. the ruins of StGeorge and Solberga monastery, the medieval gallows hill, limestone
quarries and entry roads into the medieval town.
Authenticity
Visby is the best preserved North European walled town and example of a fortified commercial
centre. It is the most complete of the early Hanseatic towns. The original form of Visby, displayed in
its urban fabric and overall townscape, is its most important quality. The irregular street pattern and
entry roads run from the cliff to the harbour, some with origins in the Viking era settlement. From its
heyday as a Hanseatic trading centre, the limestone warehouses have maintained their dominance
along three main streets parallel to the shoreline. The authenticity of the medieval building elements
is demonstrated in shape and size, rectangular plan, and height and fabric. Subsequent layers of
development have conformed to the medieval scale and town layout. The Gotlandic traditional lime
production and use for stone, plaster and mortars have remained intact and play a crucial role in
conservation and craftsmanship.
The town wall remains largely intact, and its high level of authenticity is exceptional. The wellpreserved dry moats and open spaces surrounding the walled town form a fringe belt that
accentuates and distinguishes the compact medieval town. Three parallel trenches in the northern
parts of the wall are particularly distinctive. Twentieth-century urban planning took a Garden City
approach to development beyond the wall, preserving considerable areas of open space with lower
densities and strict control over building heights. While the medieval churches fell into decay, and
lost their original function, the ruins are iconic carriers of architectural and historical significances
that have remained more or less intact since the 19th century.
While Visby lost its function as a commercial metropolis during the 14th century, its urban continuity
is still reflected in a living town with retail, business, residential, educational, cultural and tourist
uses. The relocation of public authorities beyond the walled town has transformed its spirit of place
as a vibrant office-based core into a largely seasonal residential area. Gotland and Visby are an
attractive holiday destination and economically strong property owners are both an asset and a
threat to the preservation of this environment.
Protection and management requirements
The property ownership is mixed with public and private owners. The church ruins are owned and
managed by the State, while St Mary's Cathedral is owned by the parish. The town wall and its
towers are primarily owned by the local authority and have traditionally been managed by the state.
A small number of landmark buildings remain in local authority ownership although several have
been sold due to privatization processes. The majority of the domestic houses and commercial
properties are in private ownership. The statutory 'detailed plan' for the walled town of Visby
together with the associated building code regulates preservation of the built environment and new
development within the walls under the Planning and Building Act, for which the municipality is
responsible. In addition, 257 building monuments are designated by the state under the Cultural
Heritage Act, which also protects the archaeological remains of the entire property. The property is
recognized by the state as an 'area of national interest' under the Environmental Code.
In February 2010, the municipal council approved a statutory detailed conservation plan for the
whole World Heritage property. This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes statutory building guidance, primarily for property owners, but also for municipal public
areas.
Management of the property rests with several organizations. Gotland Municipality is the
coordinating organization, with a site manager, carrying the overall responsibility through the
City/Regional Council. A World Heritage Studio brings together different functions and departments
within the municipality concerning conservation and development. The state manages the town wall
and the church ruins. The County Administrative Board is responsible for implementing the Cultural
Heritage Act and has a supervisory role in conservation on behalf of the state. The World Heritage
Advisory Council consists of a steering committee of three key organizations; Gotland Municipality,
the County Administrative Board and Gotland Museum, as well as other stakeholders such as
representatives of residents, businesses, tourism, property owners, research and education. A
World Heritage Forum is held annually to facilitate public engagement and dialogue on specific
issues. The management plan from 2003 is under review. Its objectives are integrated with the
Development Plan for Visby 2025. Management of the town wall is presently being reconsidered.
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responsible for its maintenance, and the owner, Gotland Municipality. Successful future
management of the town wall requires both long-term funding and a clear agreement between the
authorities. A buffer zone needs to be demarcated to address development pressure in the vicinity
of the property. The building of a new harbour for larger cruise ships requires a sustainable tourism
framework. Processes of privatization, gentrification and increased tourism threaten the functional
diversity and social balance of the town. A strategy for risk management needs to be developed,
including a fire protection system.

Rock Carvings in Tanum
Brief Synthesis
The Rock Carvings in Tanum, located in the northern part of Bohuslan province in western Sweden
(Vastra Gotaland County), are a unique artistic achievement for their rich and varied motifs
(depictions of humans and animals, weapons, boats, and other symbols) and for the cultural and
chronological unity they express. They reveal the life and beliefs of people living in the Nordic
region of Bronze Age Europe, and are remarkable for their large numbers and outstanding quality.
A cultural landscape with a continuity in settlement and consistency in land use that spans more
than eight millennia, the area is rendered outstanding by its assemblage of Bronze Age rock art.
Northern Bohuslan is a land of granite bedrock, parts of which were scraped clean about 14,000
years ago as the Scandinavian Ice Sheet slowly moved northward, leaving gently curved rock faces
exposed. These were the "canvases" selected by Bronze Age artists. There are at least 1,500
known rock carving sites in northern Bohuslan concentrated in certain areas, including the parish of
Tanum. The carvings were executed by pecking and grinding the rock using stone hammers and
points. The panels of rock art, skilfully created with simple tools, show a rich diversity of
compositions of the highest quality, even when regarded simply as works of art or design.
Compared to other similar contexts, these motifs and scenes are even more outstanding in their
ability to convey reflections of life and cosmology during the Nordic Bronze Age (c. 1700 BC - 500
BC). It is obvious that the intention of these panels, which are often situated in commanding
positions in the landscape, is to convey messages, thereby confirming their role as primary
contemporary centres for worship and cult.
The Rock Carvings in Tanum represent a unique artistic achievement through their skilful and
detailed depictions of animals, humans, ships, weapons, and symbols of the Bronze Age. These
sometimes include lively scenes and complex compositions of elaborate motifs from travel, status,
power, warfare, and cult. Some panels, or rather parts of them, were obviously planned in advance.
Probably the most evident example of this is the panel at Fossum. In many cases, these motifs,
techniques, and compositions create an exceptional testimony to the culture of the European
Bronze Age.
Criterion (i): The rock carvings of the Tanum region constitute an outstanding example of Bronze
Age art of the highest quality.
Criterion (iii): The range of motifs on the Tanum rock carvings provides exceptional evidence of
many aspects of life in the European Bronze Age.
Criterion (iv): The continuity of settlement and the ongoing practice of agriculture, as illustrated by
the Tanum region's rock carvings, archaeological vestiges, and modern landscape features,
combine to demonstrate a remarkable permanence during eight thousand years of human history.
Integrity
Within the boundaries of the 4,137.609 ha property are located all the elements necessary to
express the Outstanding Universal Value of Rock Carvings in Tanum, including over 600 known
rock carving sites, which is the highest density of such panels in northern Europe. The integrity and
completeness of this area is illustrated in the centrally situated Tanum plain, where rock carving
sites occur in zones in the plain's western and north-eastern peripheries. The great majority of
known settlements and prehistoric cemeteries are located at the northern and eastern edges of this
plain. The boundaries thus adequately ensure the complete representation of the features and
processes that convey the property's significance. No buffer zone has been defined.
The property in general does not suffer from adverse effects of development and/or neglect. A
significant proportion of the carvings are well preserved, although a few vulnerable sites are in the
process of ongoing degradation. An upgrading of the E6 highway, which crosses parts of this
property, was planned at the time of its inscription. Swedish authorities worked jointly with the
World Heritage Centre and ICOMOS and reached a satisfactory solution in 2009 to protect the
attributes that sustain the Outstanding Universal Value of the property. Eleven wind turbines
located about 5 km northeast of the World Heritage property were approved according to Swedish
legislation and completed in 2014. Studies indicate that the impact on the Outstanding Universal
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Value of the property is negligible. One wind farm approximately 10 km north of the World Heritage
property is planned.
Authenticity
Rock Carvings in Tanum is entirely authentic in location and setting, forms and designs, materials
and substances, and spirit and feeling, as substantiated by scientific studies of the carvings
themselves and by comparative typological studies of dated Bronze Age art on other archaeological
artefacts. The authenticity is expressed not only in the panels themselves, but also in the adjacent
terrain, which may contain evidence of rituals and other practices connected to them. This
authenticity has been maintained. The consistency in land use with its ongoing practice of
agriculture makes it possible to understand the location of the panels close to the Bronze Age sea
level. This also reinforces the authenticity of the property. In Tanum, as in the rest of Scandinavia,
figures at selected rock carving sites have been repeatedly painted over the past five or six
decades, since their granitic environment can make them difficult to distinguish. Today, only a few
carefully selected exposed panels are painted with a non-destructive paint by trained specialists.
Future structural changes in farming and agriculture may threaten the qualities of the open
cultivated landscape.
Protection and management requirements
Rock Carvings in Tanum is designated as an Area of National Interest, and as such is protected
under the Environmental Code (2010) and the Planning and Building Act (1987). A major part of
this property includes about 1,000 individual monuments or groups of monuments that are
protected under the Cultural Heritage Act (1998). All the rock carvings in the property are located
on privately owned land except for part of those on Vitlycke Farm, which are owned by the Museum
of Rock Carvings at Vitlycke. In 2012 the Management Council adopted a management plan that
includes a vision and objectives for protecting and managing the property. The plan has a yearly
revised plan of action focusing on organization, increased engagement of the local population,
monitoring, sustainable tourism, and a full documentation of all panels (due to be finished in 2020).
Three international research and development projects as well as comprehensive programs for
recording damage have created vital basic knowledge for the implementation of future protection
programs.
Sustaining the Outstanding Universal Value of the property over time will require ensuring the
municipal master plan: continues to address wind energy issues, including impeding wind turbines
within the World Heritage property; continues to identify areas outside the property with respect to
the cultural and natural values of the landscape as a whole; and continues to examine the question
of how increased sustainable tourism may contribute to the economic development of the region.
Important steps in the latter include the creation of a rest stop in conjunction with the new E6
highway, as a gateway to the World Heritage property and with information about the area, and an
increase in the visitor capacity of Vitlycke Museum. The museum, including the re-creation of a
Bronze Age farm, plays an important role in helping visitors to decipher the rock carvings and the
landscape. Its capacity as a visitor and management centre will be strengthened in coming years.
The vulnerable sites in the process of ongoing degradation should continue to be closely monitored,
and any degradation counteracted according to accepted international practices.
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Regionstyrelsen

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt
Ambulansflyg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå Regionfullmäktige godkänna förslag
till reviderad förbundsordning.

Sammanfattning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa
verksamheten har vissa av de i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt
lånebelopp liksom kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett
reviderat förslag har framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna
giltighet antas genom beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades med syfte att säkerställa en
jämlik och kostnadseffektiv tillgång till ambulansflyg för hela Sveriges befolkning.
Region Gotland inträdde som medlem i förbundet och representeras i förbundets
fullmäktige av ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förbundsordningen
innehåller villkoret att förbundet får uppta lån (som är avsedda för finansiering av
inköp av flygplan) upp till ett belopp om 600 000 000 SEK. Upphandlingsprocessen
har dock försenats och beräknas nu vara slutförd tidigast 2018. Det angivna
maxbeloppet behöver därför värdesäkras genom indexering som föreslås till 3%
årligen.
Fördelningsmodellen för förbundets fasta kostnader utgår från respektive medlems
invånarantal och landyta. En begränsningsregel maximerar avgiften till högst 10 000
kronor gånger antalet under året utnyttjade flygtimmar. Verksamheten vid förbundets
kansli har byggts upp under 2017 men den flygoperativa verksamheten beräknas
komma i drift först under 2020. Detta medför att någon avstämning mot
begränsningsregeln ännu inte kan göras. Revideringen av förbundsordningen
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innebär att begränsningsregeln får effekt först det år den flygoperativa verksamheten
inleds.
Ändringarna är i detalj följande:
§ 3 Ändring av benämningen ”flygcentral” till ”beställnings- och
koordineringscentral”.
§ 11Tillägg som beskriver att förbundets webbsida används som plattform för
enklare tillgång till dokument.
§ 15 Införande av en passus om att det maximala lånebeloppet uppräknas årligen
med 3 procent.
§ 17 Datum anpassat till KSA fullmäktigesammanträde i november
§ 17 Ny prismodell (bilaga 1) – begränsningsregel som utgår från antalet flygtimmar
tillämpas först när flygoperativ verksamhet påbörjats.
§ 18 Angivelsen av var KSA har sitt kansli stryks ur Förbundsordningen
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och uppfyller
syftet med förbundet.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad förbundsordning

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/797
14 september 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Planering för framtida utveckling av Klintehamn
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program
för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida
utvecklingen framgår. Regionstyrelseförvaltningen får i samband med
ordinarie budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för
projektets genomförande.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick den 27 april 2017 i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet med
planeringen av det framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken
typ av planeringsdokument som skall tas fram. Resultatet ska redovisas till
regionstyrelsen i september 2017.
Dialog Klintehamn 2030 pågick mellan den 19 maj och den 19 juli 2017 med riktade
workshops och webbkarta. Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i
Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick förmånen att träffa elever i
förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9. Därefter följde två workshops i juni
samt en webbkarta där allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter, komma
med förslag och beskriva sitt Klintehamn idag och år 2030. Webbkartan var öppen
mellan den 7 juni och den 19 juli.
Resultatet av dialogen redovisas i rapporten Dialog Klintehamn 2030.
Det är viktigt att den påbörjade dialogen fortsätter i former som både kan hantera
fysiska markfrågor och servicefrågor. Bedömningen är att metoden att använda sig av
program som innehåller vision och strategier för en framtida utveckling även kan
vara modellen för andra tätorter/serviceorter, och att starta med en inledande
dialogfas. I framtagandet av ett program gäller samma regler och krav på samråd som
när ett planförslag tas fram, vilket innebär att processen blir öppen och transparent.
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I och med detta upplägg anses det inte nödvändigt att göra en fördjupad
översiktsplan för Klintehamn. Dock är det viktigt att ha en gemensam vision för ett
kommande detaljplanearbete.
Utifrån dialogfasen formuleras därför en hållbar vision för Klintehamns tätort.
Exempelvis att turistzonen Varvsholm kan vidareutvecklas. I Region Gotlands
översiktsplan Bygg Gotland finns redan denna zon utpekad så förutsättningar finns
att säkerställa utvecklingen direkt med detaljplan.
Framtagande av Program för Klintehamn

Programmets grundsyfte är att visa upp Klintehamns framtidspotential. Samhället vid
kusten med en mångfald av attraktiva hus, från stora kalkstensgårdar till små trähus
med gröna trädgårdar. En redan idag välutbyggd kollektivtrafik och som
förhoppningsvis i en snar framtid även kan erbjuda attraktiva havsnära och centrala
boenden och att turistzonen Varvsholm får förutsättningar att utvecklas.
Programmet ska innehålla vision och strategier och visa inom vilka områden
Klintehamn kan utvecklas med detaljplaner för att säkerställa önskvärd utveckling.
I dialogprocessen med olika grupper i Klintehamn har följande nyckelfrågor för
Klintehamns utveckling framkommit vilka är viktiga att hantera under det
kommande programarbetet:
•

möjliggöra för nya bebyggelseområden och centrumutveckling

•

befolkningsökning med 1000 personer till år 2030

•

med anledning av de investeringar som har gjorts i hamnen och en förväntad
ökning av godstransport från exempelvis stenindustrin, är det angeläget att
minimera de negativa konsekvenserna för boende i och besökare till
Klintehamn.

•

viktigt att koppla samhället närmare hamnen och Varvsholm genom att
minska barriäreffekten av väg 140 och öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten

•

förbättra infrastrukturen för gång och cykel längs väg 140

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla turistzonen Varvsholm

•

studera möjligheterna till mer havsnära bebyggelse

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla Klinteviken

•

går det att flytta industriområdet och där tillskapa havsnära boende

•

viktigt att skolan håller hög kvalitet

•

viktigt att den regionala servicen bibehålls, som exempelvis en fungerande
vårdcentral

Utveckling av centrala Klintehamn kan ske genom nya men kanske framförallt
befintliga detaljplaner, troligtvis kommer det dock att krävas en uppgradering av en
del centrala detaljplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan startat upp ett
digitaliseringsarbete för att underlätta/möjliggöra framtagandet av rätt kartunderlag.
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I programmet för Klintehamns utveckling klarläggs vidare vilka studier som behöver
göras och vem som skall ansvara för genomförandet. Några sådana exempel kan
vara:
- att klarlägga och undanröja olägenheter med ökade transporter
-att klarlägga och föreslå/genomföra åtgärder som trafiksäkert knyter samhället
närmare hamnen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på den dialogprocess som genomförts under
sommaren och bedömer att den har uppfyllt sitt syfte när det gäller att samla en bild
av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin kringmiljö och sin omgivning.
Resultatet av dialogen innebär att inblandade förvaltningar är överens om att det inte
finns behov av att ta fram en fördjupad översiktsplan, men att det ändå behövs en
samlad och gemensam vision kring inriktningen för kommande detaljplaner.
Detta kan ske genom att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i samverkan
med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt andra berörda förvaltningar, uppdrag att
ta fram ett program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den
framtida utvecklingen behandlas.
Eftersom en del av de utvecklingsåtgärder som förutses kommer att vara beroende
av genomförandet av trafiksäkra åtgärder, blir även teknikförvaltningen en viktig part
att samverka med under utförandet av uppdraget.
Under inledningen av arbetet med programmet kommer en beräkning av
resursbehovet att tas fram, vilken får ligga till grund för regionstyrelseförvaltningens
bedömning av behov av budgetförstärkning i samband med ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag

Dialog Klintehamn 2030
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Uppdrag
Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 RS § 97 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda
arbetet med planeringen av det framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ
av planeringsdokument som skall tas fram. Resultatet ska presenteras på regionstyrelsens
sammanträde i september 2017.
1.1 Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, antagen i juni 2010 (aktualitetsförklarad i april 2014), sägs att
fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet samt
för de utpekade serviceorterna på ön.
I valet av vilken serviceort som står först i tur anser regionstyrelseförvaltningen att Klintehamn bör prioriteras högst. Motivet för detta är bland annat den planerade utvecklingen av
hamnområdet när delar av verksamheten i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. I samband med denna flytt är det angeläget att se över konsekvenserna när det gäller trafik- och
tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna av Klintehamn och
hamnområdet. Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan
nu finns goda kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande
av en ny stor kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare
tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kommer
det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas
ett helhetsgrepp över den framtida planeringen av Klintehamn.
Säkerställandet av servicen i tätorterna runt om på ön utgör en förutsättning för att bibehålla och utveckla landsbygden. Den pågående serviceutbudsutredningen kommer därför
att utgöra ett viktigt planeringsunderlag i arbetet med framtagandet av planen.
När ärendet togs upp på regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-23, § 42, med regionstyrelseförvaltningens förslag att få i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Klintehamn i enlighet med översiktsplanens intentioner, beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet med budskapet att skyndsamt se över möjligheterna för en snabbare planprocess.
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Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att den fördjupade översiktsplanen utgör det bästa verktyget för att ta fram ett planeringsvänligt underlag inför kommande detaljplaneringar när det gäller geografiskt större och komplexa
områden. Orsaken till detta är dels den, för den demokratiska processen, så viktiga medborgardialogen som formaliseras inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser dels
att efterföljande detaljplaner utgör naturligt påföljande processer där planeringsplattformen
baseras på intentionerna och slutsatserna i den fördjupade översiktsplanen.
Ett sätt att möta arbetsutskottets önskemål är att försöka finna nya former för planeringsprocessen när det gäller serviceorterna. En möjlighet kan vara att inleda planeringen med
en bred dialog som identifierar behov av insatser som inte kräver stöd enligt plan- och
bygglagen. Det kan vara åtgärder som på olika sätt förstärker attraktiviteten i serviceorten
och som eventuellt kan lösas genom insatser av annan karaktär som exempelvis trygghetsåtgärder eller insatser som rör näringslivsutvecklingen.
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Det förefaller också rimligt att anta att ett sådant förfarande kan tänkas vara möjligt inför
planeringen av vissa serviceorter där komplexiteten är mindre och därmed kräver mindre
planeringsinsatser.
Det finns exempel där kommuner inför framtagandet av fördjupade översiktsplaner inlett
processen med riktade dialogmöten med olika samhällsgrupper – ungdomar, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer samt politiker. Syftet med dessa dialoger har
varit att ringa in de planeringsfrågor som just den specifika fördjupade översiktsplanen förväntas lösa. Processen har inletts med en bred webbenkät till de olika samhällsgrupperna
vilket följts av dialogmöten där frågeställningar som kommit upp under utvärderingen av
webbenkäten legat till grund för diskussionerna. Resultaten från dialogmötena ha därefter
sammanställts som ett grundläggande planeringsunderlag inför framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Denna tidiga dialog kan genomföras under en kort tid period under
ett par månader med samverkande resurser från flera förvaltningar.
Kontentan av det ovannämnda processförfarandet är att den inledande dialogfasen initialt
innebär en förlängning tidsmässigt samtidigt som problemställningarna tydliggörs i ett
mycket tidigt skede vilket sannolikt ger en efterföljande effektivare planprocess. Det finns
också en viktig demokratisk aspekt på denna typ av förfarande för att undvika synpunkter
som ”det är ingen idé att komma in med synpunkter eftersom vi kommer in så sent i processen”.
Utifrån ovannämnda beskrivning och det tidigare sagda förslår regionstyrelseförvaltningen
att den kommande planeringen av serviceorterna inleds med ovan beskrivna dialogprocess i
varje enskilt fall där slutsatserna kan ligga till grund för en inringning av de frågor som den
enskilda planeringen av respektive serviceort förväntas fokusera på. Slutsatserna inför varje
enskild planering bör därefter utgöra underlag för en bedömning från politiker och tjänstemän om det krävs en fördjupad översiktsplan för att fördjupa sig i de framtagna fokusområdena eller om det i det enskilda fallet kan räcka med andra insatser som inte kräver PBLstöd men som ändå verkar för en positiv samhällsutveckling.
Kostnaderna för den inledande dialogprocessen i form av framtagande av planeringsverktyg, möten etc. beräknas uppgå till ca 150 000 kr. Dessa kostnader skall belasta regionstyrelseförvaltningens budget. Lönekostnader finansieras inom ramen för nämndernas driftbudgetar.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges om att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet med planeringen av det
framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till
grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ av planeringsdokument som skall
tas fram.
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2. Tidig dialog/Förstudie Klintehamn 2030
Inom ramen för förstudien har tre riktade workshops genomförts under maj och juni 2017.
Mellan den 7 juni och den 21 juli fanns även möjlighet att lämna synpunkter på, önskemål
om och förslag till Klintehamns utveckling på en webbkarta.
Workshops riktade sig till barn- och ungdomar, boende och föreningar i Klintehamn samt
till företagare, markägare och exploatörer. Sammanlagt medverkade ca 100 barn och unga
och 27 vuxna.
Även ungdomar från Klintehamns ungdomsgård KUFF har bidragit med sina synpunkter
under juli då de tillsammans med personal på ungdomsgården genomförde en workshop.
Då närvarande dock ingen tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen.
På webbkartan har drygt 200 synpunkter registrerats.
2.1 Resultat workshops i Klinteskolan

Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick förmånen att träffa elever i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9.
2.1.1 Förskoleklass och årskurs 3

I förskoleklassen och i årskurs 3 delades klasserna upp i två grupper. Kartmaterial över
Klintehamn och postit-lappar användes i samtal kring Klintehamn där eleverna fick berätta
om sitt Klintehamn, vad de gjorde på fritiden och hur de trodde att det skulle vara att bo
och leva i Klintehamn när de var vuxna. De fick markera sina favoritplatser i Klintehamn
(grönt), plats för fritidsaktivitet (gult) och platser som behöver förbättras (rött).
Eleverna i förskoleklass uttryckte att det var bra att bo och vara i Klintehamn: exempelvis
att det är säkert, familjen, roligt i skolan och att handla i affärerna, kiosken, att simma i havet, lekplatsen vid konsumparken vid gungorna, att fiska i hamnen. Det finns bra saker.
På frågan om vad som skulle kunna bli bättre svarade flera elever fler och bättre badställen
och mer lekparker. På fritiden badar de gärna, går på fritids, umgås med släkt, cyklar, spelar
fotboll eller sysslar med skytte.
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Eleverna i förskoleklass hade inte helt lätt att föreställa sig ett Klintehamn 2030 men flera
elever resonerade om att de skulle starta snickeri, bageri, konstnärshus eller bli rallycrossförare på crossbanan. De barnen kunde absolut tänka sig att arbeta i Klintehamn när de blev
vuxna.
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Karta åk F

Karta åk F

I åk 3 genomfördes workshopen på liknade sätt. De bästa platserna i Klintehamn angav
eleverna i årskurs 3 vara skogen, hamnen och lekplatsen vid Donners. Att alla känner alla,
det bor bra människor här, att man känner sig trygg och Klinteskolan var svar som angavs
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på frågan om vad som är det bästa med att bo i Klintehamn, liksom att kunna cykla som
man vill, att ha nära till skolan och kunna vara ute.
På frågan om vad eleverna gör efter skolan svarade majoriteten att de utövar någon
sportaktivitet, exempelvis fotboll, innebandy, simning/bad eller dans. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i Hemse, i Visby eller i Havdhem.
Eleverna i årskurs 3 lyfte att cykelvägar, Klaves hage och crossbanan är något som skulle
kunna förbättras i Klintehamn. Flera elever påpekade också att många bilförare kör för fort
och att det upplevs otryggt.
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Karta Årskurs 3 Favoritplatser och platser som kan förändras/förbättras i Klintehamn
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Årskurs 3 Vad de gör på fritiden

Årskurs 3 Vad de gör på fritiden
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2.1.3 Årskurs 6

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Eleverna fick inleda med att använda sig av menti.com på sina surfplattor och svara på
dessa frågor:

Därefter delades eleverna in i två grupper där de fick beskriva och resonera kring frågor
kring vad som är det bästa med Klintehamn, vad som kan förbättras och vad de gör på fritiden. Många av eleverna gav uttryck för att Klintehamn är ett bra och lugnt samhälle och
närhet var ett uttryck som användes ofta. KIK/vallen och naturen lyftes också som det
bästa med Klintehamn. Citatet ”Tycker om hela Klintehamn” rymmer mycket av det som de
flesta elever gav uttryck för.
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På frågan om vad som kan bli bättre var större och fler affärer och fler cykelvägar något
som flera elever nämnde. På fritiden svarade eleverna i årskurs 6 att de rider, kör cross, utövar lagsport, gymnastik eller simmar. Man träffas på/vid mataffären Coop (Coopan),
hamncaféet eller sjunger i kör. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i
Hemse, Västergarn, Fröjel eller i Visby.
Klimatförändringar var en fråga som diskuterades mycket i samband med ett framtida
Klintehamn. Någon elev uttryckte det som att år 2030 har hela jorden gått under så då
finns inte Klintehamn längre.
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Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn, platser för fritidsaktiviteter och platser som kan förändras/förbättras
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Årskurs 6 Fritidsaktiviteter och plats som kan förändras/förbättras

Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn och platser som kan förändras/förbättras
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2.1.4 Årskurs 9

I årskurs 9 fick eleverna svara på fler frågeställningar via menti.com. Ju större ord i ordmolnen nedan desto fler har skrivit samma ord.

Vad är det bästa med att bo i eller i närheten av Klintehamn?
Här hade eleverna möjlighet att svara med en mening. Det kan inte redovisas i en och
samma bild, men svaren samlas kring orden: Närhet och litet, hamn och hav, vänner, alla
känner alla och fint och mysigt.
Ett urval av svar: ”Att man kan ta sig till sina aktiviteter fort och smidigt” ”Nära till hamnen där
man kan bada och att alla känner alla”, ”Det är lugnt och stilla, fint att ut och gå en sväng”, ”Känner
många”
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Vilken är din bästa plats i Klintehamn?
Här svarade många elever liknande svar vilket syns i ordmolnet, det innehåller inte så
många olika platser. Flest elever svarade att hamnen var den bästa platsen i Klintehamn.

13 (44)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Regionstyrelseförvaltningen

Dialog Klintehamn 2030

Vad är kvaliteterna med Klintehamn som gör att andra människor skulle vilja flytta
hit?
Det är framförallt hamnen och närhet till havet samt småskalighet och lugnet som är positiva egenskaper som gör att andra människor skulle vilja flytta till Klintehamn anser eleverna i åk 9.

Vilka platser kan bli bättre i Klintehamn? Skriv gärna förslag på hur de skulle kunna
bli bättre!
Här skulle eleverna lämna fritextsvar. Resultatet kan inte redovisas i en bild. Sammanfattningsvis kan följande tolkning och kategorisering göras av svaren:
Centrum innehåller svar som tolkas att Klintehamns centrum kan bli bättre.
Fler affärer innehåller svar som ger uttryck för att fler butiker hade varit bra för Klintehamn.
Fler restauranger innehåller svar som visar på att fler matställen hade varit bra för Klintehamn.
Bättre service innehåller svar som tolkas ge uttryck för att olika typer av samhällsservice kan
bli bättre, såsom kollektivtrafiken, skolan och vårdcentralen.
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De kategorierna med högst svarsfrekvens är Bättre service och Fler affärer. Därefter är kategorin Fler restauranger där flest efterlyser ett snabbmatställe, resterande vill ha ett café.
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Vad gör ni på fritiden?
De flesta eleverna hade inte några organiserade aktiviteter på fritiden. Många fiskar och
träffar vänner hemma eller hos varandra. De som utövade organiserade aktiviteter gjorde
dessa främst i Klintehamn, i Hemse eller i Visby.
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Hur vill ni bo i Klintehamn 2030?
Här fick eleverna välja mellan olika boendeformer. Flest elever önskade bo i villa.
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Efter övningen med menti.com fick eleverna i årskurs 9 gå runt till två stationer där den
ena handlade om favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras och den
andra handlade om var man tillbringade sin fritid.

Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras
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Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras

Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?
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Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?

Sammanfattningsvis lyfter många elever i årskurs 9 fram hamnen och närheten till havet
som en positiv egenskap med Klintehamn. Flera har angett hamnen som deras favoritplats
i Klintehamn och att det bästa med att bo i Klintehamn är hamnen och havet. Ur materialet kan det tolkas att fler affärer och matställen samt ett bredare/bättre serviceutbud efterfrågas av många elever i årskurs 9.
2.2 Resultat från workshops

Den 12 och 13 juni genomfördes två workshops i Klinteskolans matsal. Den 12:e juni riktade sig workshopen till i första hand boende och föreningsliv i Klintehamn och den 13
juni till företagare, markägare och exploatörer. Inbjudan till dessa workshoppars gjordes via
lokaltidningarna, affischering i Klintehamn samt på regionens hemsida. Det skickades även
ut inbjudan via mail till företag och föreningar med anknytning till Klintehamn. Anmälan
för deltagande krävdes till båda workshopparna. Den 12 juni hade 14 deltagare varav 9 män
och den 13 juni 13 deltagare varav 8 män.
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Under workshopen den 12 juni samarbetade samhällsbyggnadsförvaltningen även med
stadsträdgårdsmästaren för att särskilt lyfta lekplatsen vid torget i Klintehamn vilken ska
genomgå en upprustning och utveckling. Deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter
och förslag till det pågående projektet.
Metod
Upplägget och metoden var de samma för de båda workshopparna. Deltagarna hade i förväg delats in i tre grupper där representation av både män och kvinnor eftersträvades.
Varje grupp hade arbetsmaterial bestående av kartor, post-it lappar, papper och penna samt
instruktioner för arbete med kartorna. Vid workshopparna användes även metoden
metni.com där deltagarna fick använda sig av smartphones för att svara på frågor och ta
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ställning till påståenden angående Klintehamn idag och i framtiden. Resultaten kunde direkt
redovisas för hela gruppen.
Workshopen började med att deltagarna enskilt fick besvara frågor rörande förväntningar
på mötet. Upplägget för workshopen var att genom olika övningar först göra en nulägesbeskrivning av Klintehamn för att sedan gå vidare till en framtidsspaning, visionsarbete och
förslagsverkstad. Uppgifterna skulle lösas först enskilt och sedan gemensamt i de mindre
grupperna.
Nulägesbeskrivningen började med att deltagarna genom att använda menti.com beskriva
sitt Klintehamn 2017 med tre ord och beskriva sina favoritplatser i Klintehamn. Därefter
genomfördes en SWOT-analys över Klintehamn, dvs styrkor, svagheter, möjligheter och
hot. Först fick de enskilt skriva ned dessa på post-it lappar och sedan i de mindre grupperna komma fram till de tio viktigaste områden som sedan redovisades och gicks igenom
gemensamt med hela gruppen.
Därefter började arbete med framtidsspaning för Klintehamn 2030. Menti.com användes
och deltagarna fick enskilt beskriva Klintehamn år 2030 med tre ord och sedan enskilt
skriva ned sin vision för Klintehamn. Sedan skulle deltagarna komma överens i sin grupp
om en gemensam vision kring fem nyckelord, och därefter skriva ner, rita och förmedla visionen och redovisa för varandra. Efter en kaffepaus arbetade grupperna med att utifrån den
gjorda nulägesbeskrivningen och gruppens vision, i en förslagsverkstad svara på frågorna:
Vilka förändringar behöver göras i samhället för att uppnå er vision? Vilka frågor ska vi ta
med oss tillbaka till regionstyrelsen och den framtida planeringen? Uppgiften var sen att på
karta försöka förmedla sin gemensamma vision och vilka förändringar utifrån ett mark- och
vattenanvändningsperspektiv som skulle krävas för att nå visionen. Därefter redovisade
grupperna sitt resultat för varandra.
Sammanfattningsvis upplevs metoden och genomförandet av de båda workshopparna som
lyckat och det var flera av deltagarna som angav att det var bra och intressanta möten. Flera
kreativa idéer och förslag på bebyggelseutveckling framkom liksom vikten av ett aktivt föreningsliv och företagare samt en fungerande skola för ett bärkraftigt och attraktivt samhälle
år 2030.
Nedan redovisas resultatet från de olika övningarna.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

2.2.1 Menti.com

Till alla som anmält sig skickades information om att ta med sig en smartphone eller surfplatta. Till de som inte hade med sig något av det lånades smartphones ut alternativt hjälptes deltagarna åt att svara inom grupperna. Alla deltagare svarande inte på alla frågor därav
skiljer sig antalet deltagare åt från de olika övningarna. Även om det tog lite tid i anspråk att
få igång alla på dessa övningar så var det uppskattade av deltagarna och de lärde sig snabbt
hur de skulle gå tillväga för att lämna sina svar.
Nedan visas resultaten av dessa övningar, dock kan inte alla svar redovisas i bild då inte alla
fritextsvar ryms inom bilderna här. Alla svar finns dock dokumenterade och de som visas
här ger en bra bild av vad som angavs.
Ju fler deltagare som har angett samma ord desto större blir ordet i ordmolnet.
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Resultat från workshop 12 juni:
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Resultat från workshop 13 juni:
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2.2.2 SWOT-analys

Ett av momenten under workshops den 12:e och 13:e juni var att deltagarna fick göra en
enkel SWOT-analys. Först fick deltagarna själva skriva ned svagheter, styrkor, möjligheter
och hot för Klintehamn och därefter i sin grupp välja ut de tio viktigaste som redovisades
för de andra deltagarna.
Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet från de båda workshopparna
är här hopslagna.
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Styrkor
Bland dom främsta styrkorna med Klintehamn är enligt deltagarna ortens närhet till Visby
och att det finns pendlingsmöjligheter mellan orterna. Deltagare menar också att prisskillnaden på bostäder kan bidra till att orten kan vara en naturlig pendlingsort. Andra styrkor
som framkom var det lokala engagemanget och föreningslivet som existerar i Klintehamn.
Det finns enligt deltagarna ett stark social gemenskap i orten. Hamnen framhölls också
som en styrka för Klintehamn. Även närliggande kustområden som exempelvis Warfsholm
och Kalkugnskajen framhölls som en styrka för Klintehamn.
Svagheter
Deltagarna angav de tomma butikslokalerna i Klintehamn som en svaghet. En respondent
myntade ¨butiksdöden¨, och flera menade att de tomma lokalerna ger en ödslig känsla samt
ger orten ett dåligt rykte. Grunden till problemet är de flesta överens om, dels att många
flyttar därifrån och dels att fler väljer att handla på andra orter. Det sistnämnda är också en
annan svaghet som många har lyft fram, nämligen närheten till Visby och att många handlar där istället. Även om närheten till Visby också ses som en styrka finns det emellertid
också en viss oro att fler väljer staden istället för landsbygden.
Det fanns också en viss kritik riktad mot Region Gotland för bristande intresse för Klintehamn från politiker och tjänstemän. Dessutom uttryckte många att andra serviceorter på
landsbygden och Visby får högre prioritet i många frågor och därmed får de andra orterna
mer stöd än Klintehamn.
Möjligheter
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Att det finns plats för nya bostäder i och i anslutning till Klintehamn ansågs som en stark
möjlighet. Att det finns tomma lokaler i centrum ansågs också som en möjlighet för nya
etableringar. Hamnen, inklusive småbåtshamnen, ses också som ett område med stor potential. Att utöka besöksnäringen och sommarturismen i Klintehamn är en också möjlighet
där exempelvis småbåtshamnen skulle kunna vara en attraktion för besökare med båtar.
Hot
Nedläggningar och utflyttningar ansåg flera utav deltagarna vara de två största hoten för
Klintehamn. Framförallt utflyttningen av unga och barnfamiljer sågs som ett problem. Ett
hot som också angavs som hör ihop med tidigare nämnda är centralisering, att allt fler serviceverksamheter, däribland vårdcentralen, läggs ned och flyttas till Visby eller andra orter.
Ett annat hot som några deltagare valde att lyfta fram var den framtida transporten av kalk
som kommer att ske till Klintehamns hamn. Delvis var det buller och försämrad luft ett
orosmoment samt att väg 140 kommer att bli ännu svårare att ta sig över, eftersom vägen
kommer att bli mer trafikerad.
2.2.3 Visioner Klintehamn 2030

Nedan redovisas kortfattat de olika gruppernas visioner och kartor som arbetades fram under workshopparna. Gruppernas redovisningar filmades med ljudupptagning vilka har transkriberats, dock saknas ljudinspelning från en av grupperna.
Teckenförklaring som användes vid grupparbetena:

Grupperna fick arbeta självständigt med stöd av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Måndag 12 juni
Grupp 1
Dessvärre saknas ljudinspelning från den första redovisningen. Därmed är det enbart möjligt att redovisa den första gruppens visioner utifrån illustrationer och text samt bearbetad
karta.
Vision 1:
 Nyinflyttning (Barnfamiljer)
 Bostäder (Eko)
 Havet – bad, fiske, båtar, Karlsöarna och utveckla tillgång till stränder.
 Skola – förstklassig – förskola
 Trafik (Säker trafik) – Cykelväg m.m.
Nyinflyttning av framförallt barnfamiljer och nya bostäder i form av ekohus är bärande tankar i denna vision. Gruppens bearbetade karta (Karta 1) visar åtminstone tre nya bostadsområden som bör upprättas i centrala Klintehamn. Havsrelaterade platser och aktiviteter
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listas också i visionen, såsom bad, fiske, båtar, Karlsöarna och tillgång till stränder. Detta
illustreras också på kartan, där området Warfsholm och Vivesholm inringas och pekas ut
som utvecklingsobjekt. Dessutom har flertalet av medlemmarna i gruppen hållit fram favoritplatser som ligger vid kusten. Av visionen framgår det att Klintehamn ska ha en förstklassig skola och förskola som en av anledningarna till inflyttning. Vidare nämns också trafiken som en viktig del av utvecklingen av Klintehamn, mer specifikt eftersträvar gruppen
säkrare trafik och utveckling utav cykelvägar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 1.

Vision 1.

Grupp 2
Vision 2:
 Attraktiv boplats
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Samhällsservice – skola, vård och omsorg
Trafiksituationen
Fler entreprenörer
Kvällsöppna mötesplatser ex. café och bar.

Gruppen efterlyser en bro över väg 140, i syfte att göra hamnen mer tillgänglig fotgängare
och cyklister. Dessutom bör en ny säker väg göras i och med utökningen av godshanteringen i hamnen. Visionen innehåller också fler entreprenörer och företagare i Klintehamn,
som skapar arbetstillfällen samt mötesplatser i form av barer och caféer. I visionen för
Klintehamn år 2030 ingår en befolkningsökning med 1000 nya invånare. En vandringsled
söderut har markerats som en plats som kan förbättras/förändras. Den offentliga servicen
såsom skolan, vårdcentralen, servicehus och fotbollsplanen samt biblioteket har pekats ut
som platser/byggnader i Klintehamn att vara rädd om. Flera nya förslag på ny mark- eller
vattenanvändning har gjorts. Flertalet av dessa platser ligger runtom och i centrala Klintehamn. Återigen nämns Odvalds samt området norr om orten. Vidare är det fler platser i
centrala Klintehamn som pekas ut som potentiella exploateringsområden.
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Karta 2.
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Vision 2.

Grupp 3
Vision 3:
 Ekohus – Radhusområden, nya bostadsområden och utveckla solenergi
 Träffpunkter – Kulturevenemang, bibliotek
 Friluftsliv – Ute miljöer för barn
 Hittat utvinning av vatten

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Den tredje gruppens vision gällande Klintehamns framtid handlade mycket om bostäder,
vilket det även hade gjort i samtalen inom gruppen. Området Odvalds samt norra Klintehamn pekades ut som potentiella bostadsområden. Vidare diskuterade gruppen hur orten
ska vara livlig även under vinterhalvåret. Gruppen lyfte fram att träffpunkter och kulturevenemang är centrala för att skapa ett levande samhälle i Klintehamn. Biblioteket är också
viktigt i det avseendet. Även friluftslivet och de omkringliggande naturområdena behöver
förbättras och göras mer tillgängliga under vintern, framförallt för barn.
Utifrån kartan (Karta 3) kan området Warfsholm identifieras som ett viktigt utvecklingsområde. I centrala Klintehamn pekas några platser som kan förändras/förbättras. Idrottshallen
bör bli mer besöksvänlig. Cedergrens mark kan användas till att bygga nya bostäder. En informationscentral vid biblioteket efterfrågas. Ytterligare bör framkomligheten på vandringsleden söderut mot Fröjel förbättras. Gruppen anser också att närheten till Karlsöarna,
och det faktum att båtar går från Klintehamn till öarna, bör utnyttjas på ett bättre sätt.
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Gruppen framhäver också att bristfällig gatubelysning i Klintehamn, speciellt längs väg 140,
i hamnen samt på ett par centralt belägna gator, måste förbättras.
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Karta 3.

Vision 3.
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Tisdag 13 juni
Grupp 1
Vision 4:
 Varierat boende – Kollektivboende
 Skolan: teater, idrott samverkan idrottsklubb, företagare och mobilisera runt skola
 Mer tjänsteföretagande
 Utlokalisering av myndighetsutöv.
 Mötesplats
 Dialog mellan föreningar
 Eco turism
 Fiske-turism, trolling
 Bygg identitet
 Klinteviken – utveckla
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Gruppen var lite oense om hur den framtida ökningen av tung trafik och hamnens tillgänglighet för allmänheten ska lösas. Å ena sidan föreslogs hastighetssänkningar eller någon
form av ¨lugna gatan¨ och att dessa lösningar bör tillämpas på ett flexibelt sätt. Rondeller
sätter oftast bilisten i centrum. Ytterligare är det inte ekonomiskt hållbart att gräva ner trafiken eller bygga broar. Å andra sidan menades det att det är många som pendlar via väg 140
och att det allra redan är många hinder på vägen och att ytterligare hastighetssänkande åtgärder längs vägen var en dålig lösning. Dock var båda parterna ense om att cykelvägar bör
utökas och göras säkrare mot Visby men även mot Burgsvik och Hemse. Därav många
röda prickar på kartan (Karta 4) längs väg 140. Dessutom bör det, enligt gruppen, upprättas
fler bostäder, gärna centralt såsom vid område Odvalds och längs väg 140.

Karta 4.
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Vision 4.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Grupp 2
Vision 5:
 Bo och leva oavsett ålder och intresse
 Arbeta och utveckla
 Ta emot besökare från hav och land
 Erbjuda en unik havsupplevelse med Karlsöarna i förgrunden
 Erbjuda mötesplatser för alla
Gruppen lyfter fram problematiken med den förväntade ökningen av tung trafik i området
och korsningen vid kyrkan, då korsningen är svårframkomlig redan nu. Om en stor del av
godstrafiken väljer att köra på den vägen kommer vägen bli ännu mera svår körbar. Därmed anser gruppen att det vore bra om en ny väg dras runt Rannarve. Bostäder bör upprättas längs väg 141 (mot Hemse), då de anser att marken är outnyttjad där. Vidare ges ett förslag att vandringsleden runt Warfsholmen och hamnens tillgänglighet bör förbättras. Exempelvis kan ett par rondeller på väg 140 underlätta logistiken in till hamnen. Den gamla
scenen på hamnen ska återupplivas och ges plats åt med tillfredställande antal parkeringsplatser. Gruppen förespråkar att tomma lokaler ska återanvändas samt att cykelvägar sö-
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derut, mot Burgsvik och längs kusten mot Fröjel, bör upprättas. Slutligen är gruppen bekymrad över utsläppen från avloppsreningsverket i viken. Kalkugnskajen är viktig att bevara (Karta 5).
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Karta 5.

Vision 5.
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Grupp 3
Vision 6:
 Modernare kommunikation
 Hantverkscentrum med skola
 Fler entreprenörer/butiker/distandsoberonde
 Miljöanpassade bostäder
 Bättre tillgång till havet
Gruppen har sammanlänkat Klintehamn med Fröjelleden söderut, i form av gång- och cykelvägar. Dessutom har vandringsleder runtom Warfsholm utökat och förnyats. Invånarantalet år 2030 ska ha ökat med över 1000 personer. Nya bostadsområden har upprättats
strax innan Klintehamn vid väg 140. Gruppen menar att området är estetiskt tilltalande
samt att det är nära Warfsholm och Klintehamn samtidigt som det är något avskilt. Vidare
är det viktigt att den offentliga servicen, såsom vårdcentral, skola, omsorg och bibliotek, bibehålls. Vid vägkorsningen 140 och 141 strax österut ligger ett nytt hantverk och industriområde. Det nuvarande industriområdet anses ligga för nära Klintehamn och havet. Istället
bör området, som det föreslås i deras vision, flyttas inåt land. Den nuvarande industrimarken kan istället bli bostadsområden.
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Idrottshallen är dåligt utformad för åskådare anser gruppen. Dessutom är det svårt att ta sig
in i hallen. Därmed är det nödvändigt att göra en utbyggnad med entré samt plats för läktare. Under nybyggnationen installeras ett föreningshus där samtliga föreningar kan ha
verksamhet. Visionen innehåller en ny kanotled från Klintehamn till Björkhaga, som löper
genom udden som går parallellt med Warfsholm norrut. Ytterligare bör den existerande
gästhamnen förbättras och förnyas(Karta 6).

Karta 6.
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Vision 6.

2.3 Resultat från dialog via webbkarta

Under perioden 7 juni till 20 juli fanns möjligheten att lämna sina synpunkter på en webbkarta. Det fanns fem olika kategorier att välja på: Vilken är din favoritplats?, Vilken plats
kan förbättras eller förändras?, Vilken plats är du rädd om? , Förslag på ny markanvändning
samt förslag på ny infrastruktur. Bilden nedan visar besöksstatistik under perioden 11 juni
till 20 juli. I genomsnitt hade sidan 6,86 visningar per dag och 288 visningar under hela perioden. Räknas även in de första dagarna har sidan totalt haft XX visningar, men den informationen är missvisande då det även innefattar visningar under tiden då arbetsgruppen
jobbade med sidan.
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Webbkartan marknadsfördes genom Region Gotlands Facebook sida, hemsida, pressmeddelande och affischer uppsatta i Klintehamn.
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2.4 Sammanslaget resultat av webbkartan och workshops

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Sammanslaget resultat från webbkarta, Klinteskolan och workshops:

Nedan följer en lista på de platser som finns nämnda och utpekade på webbkartan och från
Klinteskolan, Kuff samt workshops med boende, föreningar och företag. Se karta X för att
finna platsernas läge i Klintehamn.
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Anderssons strand

Varför är det din favoritplats?: lugnet, miljön, underbar strandremsa att vandra på.
Vad gör du där? Vegeterar, springer, motionerar o fikar.
Förslag på förbättring: gångvägar/cykelvägar, Gångbana utmed havet. Rydda stigen längsmed stranden från Kalkugnskajen och söderut till Masshagar och Muldebodar.
Att tänka på vid genomförande: Bygga spång där det är för fuktigt för att inte förstöra
naturen och möjlighet att ta sig fram.
Bakom platsen där Tordmulen står

Förslag på förändring: Rastplats med grillplats
Balan/Barlastkajen

Varför är det din favoritplats?: Det är härligt med en liten strand/grillplats.
Vad gör du där? Badar, solar, grillar, låter barnen leka.
Varför värnar du om platsen? Ett viktigt område som många värnar om och gärna besöker.
Förslag på ny markanvändning: Gör ett utegym, Utveckla området med mer, lek, rekreation, motion .Bostäder
Förslag på förbättring: Sophämtning efter gäster. En soptunna hade varit toppen här. En
informationsskylt om djur och natur hade varit bra. Här kan en vandringsled söderut mot
Djauvik ha sin start. Under vandringen kan det finnas flera informationsskyltar om naturen
i området.
Att tänka på vid genomförande: Gör en tydlig ledmarkering som lotsar besökare runt
Hassellunden alternativt till Djauvik längs kuststräckan. Det här är en outnyttjad kustpärla
som Regionen verkligen borde ta tillvara på. Sorteringsmöjligheter
Barkan/Barkslingan

Varför är det din favoritplats?: Lugnt och stilla möjlighet till motion, Lugnt promenadstråk
Vad gör du där? Går eller springer, Promenerar med hunden
Varför värnar du om platsen: Motionsspår
Förslag på förbättring: Göra i ordning "barkan" för fler användare så som mountainbikecykling springa hundpromenader, Fler papperskorgar då många hundägare går där +godisätande elever.
Att tänka på vid genomförande: Skyltning så att vi som vill cykla vet att vi får utan att få
skäll av de som går sakta med hund
Biblioteket

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Varför värnar du om platsen?: Viktig mötesplats. Samhällets hjärta! Kulturvärde, viktig
samhällsfunktion, vacker byggnad. Bra bibliotek men som kan bli bättre med större utbud.
Kulturhistorisk och nutida centrum i orten. Gammal byggnad.
Bron till Warfsholm

Varför är det din favoritplats?: Utsikten över viken och hamnen
Vad gör du där?: Promenerar med barnen och ser på fåglar och fiskar
Varför värnar du om platsen?:Viktig att den finns kvar. Kan förbättras. Bron behöver en
upprustning ett värdefullt promenadstråk. De som äger varfsholm vill troligen inte renovera bron. De ser helst att ingen kommer dit. Denna bro tar oss ut på en fantastiskt viktig
plats för klintehamn både kultur och friluftslivsområde. Bevara bron som sammanlänkar
samhället och halvön vid Warfsholm.
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Cedergrens tomt/Gamla biotomten

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder, bostäder och handel eller mötesplats
Förslag på förbättring: Marken ligger helt centralt i Klintehamn, men det är likaväl ett
skrotupplag. Här borde kommunen sätta press på Cedergrens att städa upp och flytta den
tunga industriverksamheten ut från centrum. Bostäder, kontor bör planeras på marken.
Rensa upp. Snygga upp och för bort alla fula fordon. Rensa upp, flytta maskiner.
Att tänka på vid genomförande: Här måste man tänka storslaget och långsiktigt, denna
tomt är ju central tillsammans med gamla mejeriet och här finns möjlighet att göra ett fantastiskt lyft för Klintehamn. Byggnadsstorlek som är en trevlig skala för människan. Möjlighet att röra sig igenom.
Donnersgatan

Varför är det din favoritplats?:Unik småstadskänsla över arkitekturen.
Förslag på förbättring: Restaurang med utskänkningstillstånd, Tomma lokaler kan göras
om till bostäder alt locka dit företag. Övergångsställen, trottoar, farthinder, Snygga till och
hitta lokal service som kan stärka känslan av bra lokal service, Riv f.d. järnhandeln som är
nedlagd sedan flera år . Ger ett skräpigt intryck (Byggnaden har eternitplattor). Fysiska farthinder krävs för att inte hastigheten ibland skall bli för hög på Donnersgatan. Det skulle
behövas trottoar på båda sidor. Även övergångsställen!
Varför värnar du om platsen?: Fint gaturum. Smalt och intimt.
Att tänka på vid genomförande: Att det finns kvar service och kommunikationer, Trafiksäkerhet, trygghet för fotgängare, tillgänglighet.
Donnersparken

Varför är det din favoritplats?: Står för den charmiga delen.
Vad gör du där? Promenerar.
Ekparken

Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: göra en lekpark för barn och en rastplats för äldre på ett lugnt och
mysigt område
Att tänka på vid genomförande: Det finns ingen lekpark för barn som ligger så att man
inte behöver vara rädd för trafiken.
Fiskestugorna

Varför är det din favoritplats?: Underbart, mysigt, luktar tång och tjära
Vad gör du där?: Badar, tittar på sjön
Flisdammen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på ny markanvändning: Industrimark
Före detta camping på Varvsholm

Förslag på ny markanvändning: Camping
Att tänka på vid genomförande: Diskutera med markägare om återetablering av Camping, kanske kan idrottsföreningar ta hand om drift och tjäna lite pengar.
Före detta fotbollsplanen

Förslag på förbättring: Byggas en hundrastgård, Bygg bostäder
Att tänka på vid genomförande: Bygg attraktiva ekologiska hyresrätter
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Före detta Vildrosen

Förslag på ny markanvändning: Förskola då den andra är full eller asylboende
Att tänka på vid genomförande: Öppna förskolan på nytt eller gör om till asylboende.
Båda behövs
Gamla växthusen

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder.
Att tänka på vid genomförande: Radhus.
Genomfart Klintehamn

Syftar på riksväg 140
Förslag på förbättring: Knyt ihop samhället med vattnet. Gör genomfarten mer inbjudande, t.ex. rastplats. Rensa viken. Snygga till genomfarten (Flisen...). Ordna flera trevliga,
trafiksäkra överfarter för cyklar, barnvagnar...alla.
Att tänka på vid genomförandet: Att knyta ihop samhället med vattnet. Idag skär vägen
av.
Gotlandsflis

Förslag på förbättring: Få det att se mindre stökigt ut, Rensa upp och sätt Ett snyggare
staket
Gräsyta vid ån

Förslag på förbättring: Synliggör vattnet.
Hamncaféet

Varför är det din favoritplats?: God mat och fin utsikt, Trevligt
Vad gör du där? Äter, Umgås
Förslag på förbättringar: Bättre öppettider
Hamnen

Varför är det din favoritplats?: Vackert
Vad gör du där?: Njuter
Förslag på förbättring: Bättre och trevligare promenadmöjlighet i hela hamnområdet.
Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området. Ny gång
och cykelväg ut mot hamn, Varvsholmsbron. Inklusive bro över bilväg.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Korsning väg 140 och hamnvägen

Förslag på förbättring: Säker passage över väg till hamnen. Rondell, en trygg överfart för
både gående cyklister och bilar. Rondell, Göra en rastplats. Ordna bra för alla trafikanter så
att det blir nära och trevligt att gå och cykla mellan "samhället" och hamnområdet. Trygg
överfart för fotgängare och cyklister.
Att tänka på vid genomförande: Anpassa en övergång, exempelvis en bro till barn, cyklar
och handikappade.
Hamnkyrkan

Varför värnar du om platsen? Det är en av de få träkyrkorna på Gotland och den börjar
förfalla. Den skulle kunna vara mer än den är idag.
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Hassellunden

Varför är det din favoritplats?: Härlig promenadstig
Vad gör du där? Joggar, promenerar, njuter av naturen.
Hemma

Varför är det din favoritplats?: Bor där.
Vad gör du där?: Sover.
Industriområde i hamnen

Förslag på förbättring: Sänk volymen.
Tänk på vid genomförande: Kontrollmät volymen på fläktar här. De kan verkligen störa.
Infart Klintehamn, norra

Förslag på förbättring: Tillsammans med Klinteviken, en viktig plats för att göra infarten
och upplevelsen av Klintehamn mer attraktiv.
Infart Klintehamn, östra

Förslag på ny infrastruktur: P-ficka och infotavla.
Inlopp Sandboviken

Förslag på förbättring: Fördjupat inlopp till Sandboviken.
Kalkugnskajen

Varför är det din favoritplats?: Lugnt
Vad gör du där?: Sitter och njuter av att vara nära sjön
Varför värnar du om platsen?: Härligt fiskeläge med badmöjligheter från bryggan.
Kalkugnskullen

Förslag på förändring: Gör en fikaplats på toppen av kullen. Det är fin utsikt här uppe.
Tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska gå att ta sig upp till bord och bänkar.
Klinteberget

Varför är det din favoritplats?: En underbar plats för rekreation i naturen, Använd gärna
deras koncept som modell när ni utvecklar Hassellunden nere vid havet. Härlig natur. lugn
och ro, Vackert friluftsområde, vackert lugnt avkopplande.
Vad gör du där?: Njuter av naturen, picknickar, firar Valborg och Midsommar, går med
hunden, joggar osv. Promenerar och njuter av naturen, Springer cyklar promenerar, njuter
av utsikten, cyklar, går, plockar blommor.
Korsning skolgatan/Idrottsvägen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på förbättring: Ett övergångsställe/farthinder då många går över här istället för
vid Rondo.
Klintevallen

Förslag på ny förbättring: Inrama med trädplantering på västsidan.
Varför värnar du om platsen?: En av de bättre på landet. Behåll standarden. Det är dyrare att bygga nytt om det tillåts förfalla.
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Klinteviken

Förslag på ny infrastruktur: Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området,
Förslag på förbättring: Utveckla Klinteviken och gör småbåtshamn längre in i viken. Fixa
till med bryggor och parkeringsplatser. Gör det tillgängligt för alla. Vassröjning kontinuerligt, alt förbättra flödena i sandaån. Rastplats med grillmöjlighet. En möjlighet att stanna till
kanske en liten parkering eftersom stället används vintertid för skridskoåkning. Gör hela
vikens östra strand gång- och vistelsevänlig. rastplats vid viken för avkoppling fågelskådning och skridskoåkning på vintern. Bygg lång P-ficka för fågelskådare, skridskoåkare, kartläsning etc.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet mot fotgängare/bilister. Gräv Djupt och med
glädje. Parkeringsficka bör rymma minst 10-15 bilar.
Klinte församlingshem

Varför värnar du om platsen? Natur och kultur. Mötesplatser för alla.
Klinte Klause

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Klinte Sicklings

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Spektakulärt snygga radhus. Bygg hållbara hyresrätter
Klinte vårdcentral

Varför värnar du om platsen?: Bevara möjligheten att få vård i Klintehamn. För att vi behöver en fungerande vårdcentral OCH BVC. Det är viktigt med nära & fungerande primärvård för ett modernt samhälle!
Förslag på förbättring: För att få folk att vilja bo här måste det finnas fungerande
VC/BVC, SSK. Vill ha kvar möjlighet till vård på nära håll.
Klossen

Varför är det din favoritplats?: Man kan hoppa i vattnet.
Vad gör du där? Badar
Korsning Norra kustvägen och väg 568

Förslag på förbättring: Skylta, smala av? Tydliga varningsskyltar mm om korsning
GC/bilväg
Att tänka på vid genomförande: Måste upplevas som positiv påminnelse

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Korsning väg 140 och Barlastvägen

Förslag på förbättringar: Rondell eller trafik ljus. Övergångsställe för säker promenad till
badplatsen.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet vad som gäller.
Lantmännen

Förslag på förbättring: Fler öppet hus dagar så att allmänheten kan få ta del av den fantastiska utsikten.
Varför värnar du om platsen? Här är en jordbruksbygd! och det är vad vi lever av
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Länsväg 140

Förslag på förbättring: Markera vägen
Förslag på ny infrastruktur: Cykelvägen behöver fortsätta söder Klinteham längs väg
140. Är mycket farlig väg i dag med många turister. Cykelväg till Västergarn. Bind ihop en
cykelväg med befintlig cykelväg mot Visby skapar möjligheter till hållbart resande och
främjar folkhälsan.
Naturområdet bakom Snäckan

Förslag på förbättring: Anlägg en gångstig som fungerar året runt och som binder samman Snäckan / Warfsholm med Vivesholm och Björkhaga. Gångvägen skulle lyfta naturområdet här till oanade höjder. Det skulle bli en omtyckt vandringsled längs med havet.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska fungera att använda året runt och att
personer med eventuell funktionsnedsättning ska kunna använda vandringsleden.
Odvalds

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Infrastruktur finns, borde va lätt att bygga.
Park vid Robjensån

Förslag på förbättring: Skapa mer känsla av närhet till ån.
Preem

Förslag på förbättring: Tvätthall för tvätt sommartid vid vattningsförbud.
Rannarve

Varför värnar du om platsen? Magisk plats. Märka ut platsen så att fler hittar dit. Sevärdhet.
Reningsverket

Förslag på förbättring: Förbättra reningstekniken med membranteknik. Flytta utsläppspunkten (se skrivelse 12/6-17 från Klintetraktens framtid). Flytta utsläppspunkten. Bättre
rening.
Att tänka på vid genomförande: Primärt avlastning Klintehamnsviken men även Östersjön i stort.
Robbjäns

Förslag på ny markanvändning: Industrimark, Bostäder
Sanda Anderse

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Skogen bakom Klinteskolan

Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: Anlägg ett utegym i anslutning till elljusspåret
Att tänka på vid genomförande: Gör en naturlekplats med naturliga material. Uppsala
har många förebilder som ni kan använda er av. Tillgängligheten och att gymmet inte ska
ligga i kolmörker.
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Skogen vid Garvaregatan, Kolhögarna

Förslag på förbättring: Fixa stigar och rensa skogen så att barnen lättare kommer ut i
skogen, hundägare ska kunna gå promenader, alla ska kunna stöva längs den fina bäcken
och njuta av havsöringen som leker där på hösten. Fräscha upp stigarna, rensa upp skogen
bygga ett vindskydd/naturlig lekplats med naturmaterial, bygga en trodertun längs vägen.
Utelekplats med inriktning skogsupplevelse. Rensa upp stigen laga bron över ån.
Att tänka på vid genomförande: Sätta upp papperskorgar till hundbajspåsar. Använd naturen och gör en ny säker lekplats här. Fixa grillplats och ordentlig skyltning.
Skolan

Varför värnar du om platsen? En central plats i Klintehamn likt en livsnerv.
Skolgatan

Skrotupplag

Förslag på förbättring: Städa upp och använd till nåt vettigare. Städa upp
Snäckan

Varför är det din favoritplats?: Härlig mötesplats
Vad gör du där?: fikar, pratar med människor. Ibland lägerverksamhet.
Stig vid Loggarevägen

Förslag på förbättring: Fin gångstig som skulle kunna göras bättre och mer tillgänglig för
fler person. I dagens läge är den ojämn
Stranden vid Snäckan

Varför är det din favoritplats?: Härligt promenadstråk
Vad gör du där?: Promenerar
Varför värnar du om platsen?: Badmöjligheter
Sågverk, industriområde

Förslag på förbättring: Städa upp, fixa till, underhåll
Torget

Varför är det din favoritplats?: Nära Coop och gymmet
Vad gör du där?: Leker med barnbarn eller går till gymmet
Förslag på förbättring: Hägna in lekplatsen så en ensam vuxen får lättare att ha koll på
barnen.
Tänk på vid genomförande: Ta hänsyn till annan användning av parken.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Warfsholm

Varför är det din favoritplats?: Bra badstrand för familjer, Vacker plats, friden, bad, Det
är en vacker plats som är (var) lättillgänglig.
Vad gör du där? Förut badade jag ofta där, men nu har det blivit otillgängligt och mycket
sämre.
Vilar, Badar, promenerar och umgås.
Varför värnar du om platsen?: Att bryggan får vara kvar och att allmänheten för möjlighet att bada där. Borde vara kulturmärkt. En plats som alla i Klintehamn tycker om.
Förslag på ny markanvändning: Badplats
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Förslag på förbättring: Tillgängligheten. Tillgänglighet. Göra det lika trevligt som det varit i över 60 år. Byt ägare. Tillåt allmänheten att komma dit o tex bada eller promenera.
Mer tillgängligt för alla. Öppnas upp för allmänheten igen, låt niorna fira sin avslutning där
precis som innan. Ordna badstranden och låt det bli den mötesplats det en gång var med
majbrasor, etc.. Allmänhetens tillträde. Som det är nu går det inte längre att vara där eftersom ägarna medvetet gjort badplatsen otillgänglig. Ingen får parkera sin bil om man inte
är gäst och befinner man sig ute på udden så blir man ofta tillsagd. Vitalisera hela området gör det till en bredare mötesplats för besökare och Klintehamnsbor. Öppna upp för allmänheten igen. Låt Klinteborna få bada där och vistas där som förr
Att tänka på vid genomförande*: Samsyn ägare/besökare. Det ska kännas ok att vistas
på Varvsholm igen, nu är det som en privat trädgård. Klintehamn behöver en badplats.
*Olämpliga kommentarer är borttagna.
Warfsholms viken

Förslag på förbättring: Rensa vassen, gör en cykelstig (ni får använda vår mark.) rensa kanalen så att turister vill stanna här. Gör även varvsholm och bron mer tillgänglig.
Att tänka på vid genomförande:
Vattenfall vid gamla tvätten:

Varför värnar du om platsen?: Hela klinten är värd att värna om med all sin havsöring.
Spännande att följa laxarnas vandring upp till lekplatser. Vattenfallet har förstörts av vilken
anledning?
Vattenpassage längs med Warfsholmshalvön

Förslag på förbättring: Dika ut vattendraget och gör det möjligt att paddla, åka båt runt
halvön. Det vore härligt att ta sig runt Warfsholm längs vattnet.
Att tänka på vid genomförande: Gör det ordentligt och djupt så att det håller lång tid.
Verkstadsgatan

Förslag på förbättring: Bredda vägen och göra trottoarer, tydligare parkering vid Cedergrens och pizzerian.
Viltvattnet vid Värsände, Dagisdammen

Varför är det din favoritplats?: Lugn och ro. Härlig plats för rekreation!
Vad gör du där?: Slappar, går, picknickar, joggar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Vivesholm

Varför är det din favoritplats?: Fågelliv, öppen kust, lugnt
Vad gör du där?: Fågelskådar, fotograferar, picknic
Varför värnar du om platsen?: Härlig plats för rekreation
Förslag på förbättring: Länsstyrelsen bör bygga upp det fågeltorn de obegripligt nog tog
ner för ett antal år sedan
Att tänka på vid genomförande: Tydlig gångstig från naturreservatets p-plats
Förslag på ny infrastruktur: Enkel GC inkl smal snygg spång/bro över inloppet till Sandboviken
Våtmark mot Hassellunden

Förslag på förbättring: Spångar som skulle öka tillgängligheten här året runt. Ge oss en
härlig naturrunda
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Att tänka på vid genomförande: Tillräckligt höga och breda spångar så att alla kan
komma över oavsett funktionsnedsättning och oavsett hur blött det blir under.
Vägen mot Djauvik

Varför är det din favoritplats?: Härligt naturområde
Vad gör du där? Njuter, joggar, promenerar
Väg mellan Hemse och Visby

Förslag på förbättring: Sänk hastigheten till 30 km för allas säkerhet. Särskilt nu när
mycket tung trafik går här.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att en dödsolycka inte är värd att få köra lite
snabbare till jobbet.
Väg till Vivesholm

Förslag på förbättring: Gångmöjlighet till Vivesholm genom en enkel(?) spång.
Att tänka på vid genomförande:
Återvinningen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på förbättring: Se till att inte skräpet flyger iväg med vinden och sprids i området
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Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland, till projekt
”Kulturarvsinkubator”
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet Kulturarvsinkubator
(projektägare Riksantikvarieämbetet) med 29,8 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 3 802 257 kronor. Finansieringen avser 709 900
kronor ur 2018 års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1), 706 125 kronor ur 2019 års anslag för Hållbara
Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och 282 450 kronor ur
2019 års ordinarie anslag för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1). År 2020
finansieras projektet med 1 665 000 kr ur 2020 års ordinarie anslag för regionala
tillväxtåtgärder och år 2021 med 438 800 kr ur år 2021 ordinarie anslag för
regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2018-01-15 – 2021-05-14.

Behovsanalys

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar
(RU) en förstudie rörande förutsättningarna att inrätta en inkubator inom
kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera tydliga skäl för att
inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster
kopplade till arbetet med att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv
samt dels om att behov av stöd till entreprenörer inom kulturarvsområdet ofta skiljer
sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs
förmåga och talang, vilket kan påverka både affärsidéns skalbarhet och hur
potentialen i affärsidén bedöms.
Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar
och utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland
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2016-2020, prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens omställningsuppdrag Hållbara Gotland.
Syfte
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och
möjlighet att växa, att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin
och den privata marknaden samt ökad professionalisering på såväl beställar- som
leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka tillgången till,
användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att
öka tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att
ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet.
Mål
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska
sammankomster där sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna
lösningar på kända problem och utmaningar. Deltagandet och resultatet ska ha lett
till ökade kunskaper för såväl beställare som leverantörer om bland annat behov,
förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en
kommersiell potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill
prova att utveckla dessa till en vara eller tjänst som kan lanseras på marknaden.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med
affärsidéer kopplade till digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt
digital förmedling av kulturarv stöd för att utveckla och på sikt skala upp sina
lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar marknadens behov
och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera
prototyper och färdiga lösningar.
Horisontella perspektiv

Projektet kommer aktivt arbeta med att inkludera kvinnor och män. Jämställdhet,
lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och mål i projektet. Bättre
miljö är en förväntad effekt på lång sikt. Allt stöd till entreprenörerna ges i enlighet
med den statliga värdegrunden.
Genomförande

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Science Park Gotland (SPG), Uppsala
universitet Campus Gotland (UUCG) samt med andra relevanta aktörer på Gotland
och i övriga Sverige. Projektet har ett antal större aktiviteter som alla syftar till ökad
innovationsgrad på Gotland.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas där projektets centrala
organisation tas fram, inklusive affärsmodell och verksamhetsplan. Från maj 2018
övergår projektet i en genomförandefas där själva kulturarvsinkubatorn blir operativ.
En majoritet av alla aktiviteter sker på Gotland. Från 2020 kommer projektet påbörja
arbetet med förslag på långsiktig drift och ägande av kulturarvsinkubatorn.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande
kommer att vara öppen för entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels
ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt behov eller potential inom
kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar
marknadens behov och förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha
förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag enligt programmet.
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Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklings- och kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera
prototyper och färdiga lösningar. Detta innefattar bl.a. rådgivning, coachning,
utbildning och nätverkande, årliga undersökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar,
tillgång till verkstäder och eventuellt laboratorium för prototypframställning och
praktiknära utveckling, miljöer för att testa betaversioner samt förmedling av kontakt
till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser. Varje entreprenör
kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumni-företag kommer de
också ingå i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling,
erfarenhetsutbyte och samverkan.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartners och
styrgruppen för avstämningar och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet,
utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex workshops som möjliggör för
projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och den
fördjupade forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna
avstämningen mellan projektledaren och projektägaren sker enligt
Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-15—2021-05-14
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader

2018

2019

2020

2021

1 490 000 1 750 000 1 750 000
349 000

430 667

443 667

Totalt

380 000 5 370 000
226 666 1 450 000

62 000

92 000

76 000

Övriga kostnader (resor)

349 200

395 200

313 600

36 000 1 094 000

Offentligt bidrag i annat än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580 1 160 220

954 822 1 127 142 1 127 142

243 512 3 452 618

Övriga kostnader (schabloner)
Summa kostnader

0

230 000

2 726 470 2 726 470 2 726 470 2 726 470 12 756 838

Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Region Gotland, anslag 1:1
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Regionalfondsmedel
Offentligt bidrag i annat än pengar
Summa finansiering

709 900
0
709 900

706 125

0

0 1 416 025

282 450 1 665 000

438 800 2 386 250

0

0 1 416 025

1 785 222 2 100 309 2 045 409

447 378 6 378 318

365 461

706 125

380 523

8 580 1 160 220

3 570 483 4 200 665 4 090 932

405 656

894 758 12 756 838

Bedömning

Att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland bidrar till en ökad
attraktionskraft för Gotland nationellt och internationellt. Inkubatorn blir en
katalysator och plattform för innovationer, entreprenörskap och samverkan där det
unika gotländska kulturarvet kan utvecklas och nya tjänster och produkter kan skapas
till nytta för Gotland, gotlänningar och besökare.
Kulturarvsinkubatorn bidrar på sikt till ökad sysselsättning och tillväxt bland små och
medelstora företag som använder kulturarvet som en resurs. Projektet
Kulturarvsinkubator syftar till att öka innovationsgraden på Gotland och då främst
genom digitalisering. Detta ligger väl i linje med de utmaningar som lyfts i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och förstudien för Hållbara Gotland Besöksnäring
och kultur samt i Region Gotlands kulturplan 2017-2020. Genom projektet kommer
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samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga stärkas och på så sätt även
den regionala konkurrenskraften.
Riksantikvarieämbetet har tidigare genomfört förstudier som visar på att det finns en
efterfrågan och ett behov av Kulturarvsinkubator där innovationsutveckling främjas
och att en strategisk plats för denna inkubator är Gotland. Genom projekt kommer
Gotland få en eftertraktad nod för innovation och digitalisering med
kulturarvsresursen som bas.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet
Kulturarvsinkubator kommer stärka Gotlands attraktionskraft samtidigt som det
bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt. Kulturarvsinkubatorns etablerande ligger i
linje med Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och omnämns särskilt i förstudien
för besöksnäring och kultur i omställningsuppdraget Hållbara Gotland, varför det är
naturligt att medel från Hållbara Gotland-anslag används som medfinansiering såväl
nationellt (Tillväxtverket) som regionalt (Region Gotland).
Övrigt

Förutsättning för medfinansiering är att projektansökan prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 4-5 december 2017. Budgeten så som den är indikerad
ovan kan komma att ändras under beredningen av Tillväxtverket.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Riksantikvarieämbetet
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Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Besök och Kultur

Sparad

2017-09-18

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Riksantikvarieämbetet

Organisationsnummer/Personnummer

162021001090

Arbetsställenummer

1906-0508

Arbetsställenamn

Administrativa, förvaltnings- och
informationsavdelning

Juridisk form

Statliga myndigheter

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)

Administration av program för kultur, miljö, boende
m.m.

Postadress

BOX 5405

Postnummer

114 84

Postort

STOCKHOLM

Telefonnummer

08-519 180 00

Organisationens e-postadress

registrator@raa.se

Hemsida

www.raa.se

Firmatecknare

Riksantikvarie Lars Amréus

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja
Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Fredrik Lundström

Kontaktperson (telefonnummer)

08-5191 8049

Kontaktperson (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

Projektledare (för och efternamn)

Under rekrytering

Projektledare (telefonnummer)

08-5191 8049

Projektledare (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Under rekrytering

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

08-5191 8049

Revisor för projektet (för och efternamn)
Revisor (telefonnummer)
Revisor (e-postadress)

Allmänt
Projektnamn
Bakgrund till projektet

Kulturarvsinkubator

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar (RU) en förstudie rörande
förutsättningarna att inrätta en inkubator inom kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera
tydliga skäl för att inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster kopplade till arbetet med att
bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv samt dels om att behov av stöd till entreprenörer
inom kulturarvsområdet ofta skiljer sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs förmåga och talang, vilket kan
påverka både affärsidéns skalbarhet och hur potentialen i affärsidén bedöms. Företagen måste ofta balansera
det kommersiella med det konstnärliga/kreativa och fokus är ofta på produkten snarare än på marknaden och
den kreativa processen rimmar inte alltid med de traditionella inkubatorernas struktur eller hårt styrda, eller
linjära, affärsutvecklingsprocesser. Rapporten betonade också att Gotland har en unik position med sin
kombination av såväl stark specialisering inom kulturarvssektorn som kritisk massa av företag och andra
verksamheter, såsom forskning och utbildning och statliga aktörer inom kulturarvssektorn.
Under perioden oktober 2016 till och med mars 2017 genomförde sedan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), RU,
Uppsala Universitetets Campus Gotland (UU) och Science Park Gotland (SPG) en fördjupad förstudie och
förankringsarbete inför att inrätta en nationell inkubator med geografisk placering på Gotland. Förstudien har
genomfört en inkubators- och en branschanalys samt djupintervjuat relevanta kompetenser inom kulturarvsoch universitetsområdet, regional utveckling, besöksnäring, digitalisering samt näringsliv. Den fördjupade
förstudien stärker bilden av att det finns en stor utvecklingspotential för företagande i kopplingen mellan
kulturarv och andra branscher, t.ex. IT och kulturella och kreativa näringar som spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Samtliga av dessa starkt närvarande på Gotland. Data från
Statistiska centralbyrån, Tillväxtanalys och Tillväxtverket visar dock att det, inte minst inom data och ITområdet, fortfarande är betydligt fler män än kvinnor som är och vill vara företagare. Att arbeta för ökad
jämställdhet kommer vara ett av inkubatorns mål.
Bl.a. offentliga aktörer inom kulturarvsområdet är idag helt beroende av innovativa lösningar för att bevara,
utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv. I dagsläget är utbudet på den privata
marknaden starkt begränsat. I vissa fall finns bara en leverantör att välja på och inom flera tjänsteområden
finns stora behov av ökad specialisering. Nya kundkontakter etableras också främst genom rekommendation
eller personliga nätverk. För att marknaden ska utvecklas med fler entreprenörer, ökad innovation och en
större mångfald av varor och tjänster behövs ökad professionalisering och framför allt stöd för att överbygga
de hinder som hittills bromsat in utvecklingen inom området. Hindren är främst bristande kunskap hos
entreprenörer om hur det offentliga fungerar, kulturarvsområdets infrastruktur, olika aktörers behov samt
kulturarvets unika materiella och immateriella värden. Det finns således en stor potential för, och ett tydligt
behov av, en inkubator som bidrar till att främja innovation och ökat företagande inom kulturarvsområdet.
Utifrån regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara de möjligheter som den digitala
tekniken ger och baserat på kunskap om hur digitaliseringen av samhället skapar nya förutsättningar finns
skäl att fokusera inkubatorns verksamhet på att främja innovationer och företagande kopplat till digitisering,
digitalt tillgängliggörande och digital förmedling. Här finns också kända behov hos de befintliga
kulturarvsaktörerna.
Syfte med projektet
Projektets övergripande syften är:
Att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland som kan ge företag inom kulturarvsområdet stöd för
innovation och ökat entreprenörskap samt ökad sysselsättning, internationalisering, specialisering och
tillväxt.
Att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden.
Att utveckla förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla en mångfald av kulturarv som en del av
samhällsutvecklingen.
Inriktningen på digitalisering syftar till:
Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi.
Att ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och den omgivande miljön.
Att bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling
Mål och indikatorer för projektet

Övergripande mål:
Att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom att etablera
en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Mål för etablering:
Projektet ska arbeta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande verksamhets- och affärsmodell.
Modellen ska bygga på lärdomar från andra liknade verksamheter och verksamhetens kvalitet, relevans och
nationella och internationella koppling ska ha säkrats genom uppbyggnaden och utvecklandet av minst en
referensgrupp med representanter från den offentliga kulturarvssektorn, akademin och den privata
marknaden.
Tydlig, relevant, korrekt och lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte, mål och erbjudande
ska ha nått fram till betydande delar av projektets olika målgrupper. Det ska finnas en tydlig efterfrågan på
stöd från inkubatorn och alumniföretagen ska efter programtiden rekommendera andra att delta i aktiviteter
som arrangeras av inkubatorn.
Projektet ska bygga upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella och internationella aktörer. Ca
1000 kontakter ska finnas åtkomliga genom ett adekvat CRM-system. Kontakterna ska ge företagen samt
inkubatorn och dess ägare ökad kunskap om den berörda marknaden och ökade möjligheter att skapa
kopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden. Samverkan med ett
urval av dessa aktörer ska också underlätta för företagen att finansiera sina satsningar.
Projektet ska, i enlighet med den statliga värdegrunden utarbeta en inkluderande och icke-diskriminerande
process för att attrahera och ingå samverkan med entreprenörer.
Mål för Kulturarvsinkubatorn:
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska sammankomster där
sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna lösningar på kända problem och utmaningar.
Deltagandet och resultatet ska ha lett till ökade kunskaper för såväl beställare som på leverantörer om bland
annat behov, förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en kommersiell
potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill prova att utveckla dessa till en vara
eller tjänst som kan lanseras på marknaden samt ha bidragit till nya eller stärkta inter- och tvärsektoriella
nätverk, kontakter eller samarbeten.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt digital förmedling av kulturarv stöd för att
utveckla och på sikt skala upp sina lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar
marknadens behov och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga
lösningar. Minst 40 procent av företagen ska ägas och drivas av kvinnor.
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra nätverks- och läranderesor till, samt utvecklat samverkan och utbyten
med, andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer som verkar inom närliggande
fält.
Kulturarvsinkubatorn ska dokumentera viktiga lärdomar om den egna affärsmodellens styrkor och svagheter
samt olika metoder för att främja innovation och företagande inom området så att dessa på ett enkelt sätt kan
sprids till andra som vill bygga upp liknande stöd. Ett slutseminarium som syftar till att sprida erfarenheter
baserat på projektets strategier, verksamhet och resultat ska även genomföras.
Kulturarvsinkubatorn ska utvärdera verksamhetens inriktning, mål och resultat, organisation,
ägandeförhållanden med mera och lämna förslag på hur en nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör drivas
och av vilka ägare och samarbetsparter.
Indikatorer:
Minst 500 personer har deltagit i innovation camps.
Minst 30 entreprenörer har fått stöd.
Minst 9 av 10 rekommenderar programmet.
Minst 40 % av företagen drivs av kvinnor.
Målgrupp

Primära målgrupper:
Befintliga kulturarvsaktörer samt forskare och studenter inom t.ex. IT-utveckling, digital kommunikation,
digitisering och speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov och möjligheter kommer vara primära målgrupper för återkommande idégenereringsprocesser.
Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer erbjuda stöd till företag vars idéer och koncept innebär en s.k.
problem to solution fit inom kulturarvssarbetet och som behöver stöd från inkubatorn för att kunna utveckla
en vara eller tjänst som innebär en affärsmässigt hållbar s.k. product to market fit. Dessa företag måste vara
beredda att acceptera inkubatorns villkor för deltagande då ett flertal av momenten kommer vara
obligatoriska. Företagen kan vara helt nystartade och drivas av en eller med fördel ett team av personer med
affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av
kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. Rekryteringsarbetet av entreprenörer sker nationellt.
Sekundära målgrupper:
Målgruppen för projektets resultat och effekter är i första hand offentliga aktörer inom området för arkiv,
bibliotek, museer och kulturmiljö. Dessa utgör tydliga presumtiva köpare på marknaden och är därför tänkta
mottagare av resultat såsom exempelvis nya smarta lösningar för tillgängliggörande av kulturarv. Den ökade
tillgängligheten till nya smarta lösningar kopplade till digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digital
förmedling kommer i sin tur ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet - vilket
då gör allmänheten till slutkonsumenter.
Inkubatorn kommer att nå sina målgrupper genom samarbetsparternas unika möjlighet till dialog, relation och
kommunikation med bland annat studenter och forskare, den nationella inkubatororganisationen SISP, Visita
samt en mångfald av offentliga, privata och ideella aktörer inom kulturarvsområdet. Fler av dessa utgör också
målgrupp för insatser som syftar till ökad samverkan, nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Science Park Gotland (SPG) och tre
institutioner på Uppsala Universitet (UU): Speldesign, Informatik och media samt Konstvetenskap. RAÄ är
projektägare och ansvarig för projektets genomförande. Under projektets start- och etableringsfas kommer
RAÄ att rekrytera personal som ska ansvara för att driva och utveckla projektet gentemot uppställda mål.
Rekryteringen kommer inledas hösten 2017. Tillsättningen kommer ske under förutsättning att projektet
beviljas medel och rekryteringen kommer ske med stöd av RAÄs befintliga rutiner och kanaler för att
attrahera och rekrytera medarbetare.
Under projektperioden kommer tre tjänster utgöra projektets centrala organisation:
En projektledare vars huvudsakliga ansvar är att ansvara för att driva och utveckla projektet, koordinera
insatser och aktiviteter, svara för återkoppling och dialog med projektägaren och samarbetsparter samt
övergripande regional och nationell förankring. Projektledaren arbetar heltid under hela projektet.
En kommunikatör vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med intern och extern kommunikation och
marknadsföring av det EU-finansierade projektet, av kulturarvsinkubatorns utbud och verksamhet samt viss
samordning och administration eller planering och bokning av exempelvis resor och lokaler.
Kommunikatören arbetar heltid fram till projektets avslutsfas.
En controller var huvudsakliga uppgifter är analysera och följa upp projektets ekonomi och resultat samt
förslå åtgärder för verksamhetsutveckling och leverera underlag för olika periodiska rapporter. Controllern är
vice projektledare och medverkar i planeringen av verksamheten. Controllern arbetar heltid under hela
projektet.
Utöver den centrala organisationen kommer sedan ytterligare personal från RAÄ och samarbetsparterna att
bidra till genomförandet av olika aktiviteter. Dels kommer ett flertal kompetenser från samtliga parter att
återkommande bidra med kulturarvsspecifik kunskap och rådgivning, stöd för idé- och affärsutveckling, stöd
för koncept- och prototyputveckling samt stöd för att testa och utvärdera olika lösningar. Detta är en del av
parternas medfinansiering. Dels kommer forskare verksamma vid UU under 2018 och 2019 att komplettera
det löpande utvärderings- och lärandearbetet med viktig forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och
andra intressenter värdefull input kring digital innovation och digitalt entreprenörskap samt dels så kommer
rådgivare verksamma vid SPG under hela genomförandefasen bidra med fördjupat stöd för idé och
affärsutveckling. Projektledaren och projektets centrala organisation kommer att i samråd med sökanden och
samarbetspartnerna att planera hur och när dessa resurser ska aktiveras i projektet. Samtliga parter ansvarar
för att de resurser som tagits upp i samband med denna ansökan och aktivitetsplaneringen finns tillgängliga
hos parten under perioden samt svarar för att lämna en adekvat personalkostnadssammanställning. Externa
tjänster kommer utöver detta upphandlas för löpande utvärdering och ytterligare rådgivning och stöd till
entreprenörerna som deltar i inkubatorns program kommer köpas in. Projektägarens befintliga rutiner och
resurser för upphandling och inköp kommer användas som stöd för detta.
För att säkra kulturarvsinkubatorns relevans och förankring samt för att främja samverkan kommer projektet
under start- och etableringsfasen skapa en styrgrupp och en referensgrupp. De olika gruppernas medlemmar
ska representera såväl leverantörs- som beställarsidan och sammantaget kunna ge inkubatorn tillgång till
relevanta nationella och internationella nätverk. Potentiella deltagare är Kultur & Näringsliv, Vinnova och
VISITA, ett antal befintliga entreprenörer inom kulturarvsområdet, riksförbundet Sveriges museer, Tillväxt
Gotland, ALMI Gotland samt Region Gotland. Tills dess att styr- och referensgruppens medlemmar och
villkor för deltagande är helt utrett utgör samarbetsparterna projektets styrgrupp.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Projektets centrala organisation kommer, i samråd med projektägaren, samarbetsparterna och med stöd av
projektets styr- och referensgrupp att etablera och driva en nationell kulturarvsinkubator med geografisk
placering på Gotland samt återkommande arrangera innovation camps både på Gotland och på olika orter i
övriga landet.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas. Här kommer projektets centrala organisation
arbeta med att ta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande affärsmodell och verksamhetsplan. Detta
inkluderar bl.a. en inkluderande modell för att attrahera entreprenörer, en plan för nyttjandet av de resurser
som utgör parternas medfinansiering som också innebär värde för parternas övriga verksamhet, en
kommunikationsplan, en hemsida samt ett CRM-system för att hantera en löpande dialog med relevanta
regionala, nationella och internationella presumtiva kunder, finansiärer, deltagare och samarbetsparter med
mera. Här inleds också arbetet med att söka upp och kommunicera verksamheten gentemot olika externa
målgrupper samt arbetet med att ta fram mätetal och metoder för att utvärdera projektets resultat och
måluppfyllelse.
Från och med mitten av maj 2018 övergår projektet i en genomförandefas, vilket innebär att
kulturarvsinkubatorn blir operativ och påbörjar arbetet med att främja innovation och företagande. För att
kunna dra nytta av tidigare erfarenheter kommer inkubatorn utgå från väl etablerade modeller för
innovations- och företagsutveckling, exempelvis lean startup. Verksamheten kommer drivas av projektets
centrala organisation och med stöd av projektägarens och samarbetspartnernas medfinansiering och
personella resurser. Företagen som tar del av inkubatorns stöd kommer under programtiden att driva sin idé
genom en s.k. Build-Measure-Learn loop vilket bland annat innebär att utveckla idéer till prototyper som kan
testas och utvärderas i samarbete med de tänkta målgrupperna. En majoritet av alla aktiviteter sker fysiskt på
Gotland. Efter den sista utvecklingsfasen kommer företagen få arbeta med att lansera sina lösningar. I början
av 2020 ska projektet sedan påbörja arbetet med att ta fram förslag på lösningar för fortsatt långsiktigt hållbar
drift och ägande av inkubatorn. Projektet ska även planera för och genomföra ett slutseminarium som syftar
till att sprida erfarenheter baserat på projektets mål, strategier, verksamhet och resultat.
Från och med mitten av januari 2021 kommer projektet fokusera på att slutredovisa projektet, dess
genomförande och resultat till finansiärerna och projektägarna. Den centrala organisationen kommer också
sammanfatta lärdomar om bland annat kulturarvsmarknaden samt metoder för att främja innovation och
utveckling i en dokumentation som ska spridas till andra som kan ha intresse av att bygga upp liknande stöd.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartner och styrgruppen för avstämningar
och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet, utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex
workshops som möjliggör för projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och även den fördjupade
forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna avstämningen mellan projektledaren
och projektägaren sker enligt Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning. För att främja ett
brett och likvärdigt deltagande och en mångfald av entreprenörer kommer inkubatorn utveckla objektiva,
icke-diskriminerande och tydliga urvalskriterier samt arbeta för att skapa en inkluderande kommunikation
och arbetsmiljö.
Ytterligare beskrivning av varje aktivitet och dess syfte finns i den mer detaljerade tids- och aktivitetsplanen
som lämnats in för finansiering via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Denna ansökan finns som
bilaga.
Resultatspridning

Under rubriken "Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning" finns en övergripande beskrivning av hur projektet
kommer arbeta för att under såväl uppstarts- som genomförandefasen sprida projektets arbete, erfarenheter
och resultat. Under rubriken "Projektorganisation" finns en beskrivning av roller och ansvar. Ett antal
leveranser kopplade till spridning av resultat finns även under rubriken "Mål".
Att sprida information om projektets arbete och Kulturarvsinkubatorns erbjudande kommer i första hand att
var en uppgift för kommunikatören medan projektledaren har det övergripande ansvaret för att erfarenheter
och resultat delas med exempelvis befintliga och potentiella samarbetsparter. Som stöd för projektet finns
även Riksantikvarieämbetets kommunikationsenhet.
Arbetet inleds under uppstarts- och etableringsfasen med att ta fram verktyg och strategier i form av
exempelvis en kommunikationsplan, en hemsida och ett CRM-system. I budgeten finns även kostnader för att
köpa tjänster för grafisk form, foto, illustration, webbutveckling och tryckkostnader med. Under projektets
gång kommer erfarenheter och resultat sedan löpande delas och spridas genom exempelvis workshops med
olika referensgrupper, innovation camps, läranderesor och via webben. I samband med projektavslut kommer
centrala lärdomar och resultat från hela genomförandet också spridas genom dels ett slutseminarium samt
dels en redaktionell produkt. Entreprenörerna som tar del av Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer
också få verktyg för att själva lansera, kommunicera och sprida information om sina resultat och tjänster.
Projektet kommer löpande att utvärdera och utveckla sina strategier för kommunikation och spridning av
resultat och Riksantikvarieämbetet kommer, i enlighet med den statliga värdegrunden, se till att språk,
bildval, form och kommunikationskanaler är inkluderande och icke-diskriminerande. Tillsammans har
parterna bakom projektet också en unik bredd av etablerade samarbeten och nätverk inom kulturarvssektorn,
forsknings- och utbildningsområdet samt med en lång rad inkubatorer, science parks och andra
innovationsmiljöer. Kontakterna och nätverken spänner från offentlig till privat och ideell sektor och ger
unika förutsättningar för att nå ut brett.
Projektavgränsning
Flera delar av det stöd som företagen inom området behöver få tillgång till finns hos eller via projektets
samarbetsparter och deras respektive nätverk. Uppbyggnaden av en inkubator innebär också kunskap,
metoder och erfarenhet kommer kunna flöda mellan entreprenörerna och samarbetsparterna och deras
verksamheter. Under genomförandefasen kommer dock projektets samtliga aktiviteter, även om de i flera fall
sker samordnat med Riksantikvarieämbetets och samarbetsparternas övriga processer, drivas "inom
projektet" - det vill säga helt skild från parternas ordinarie verksamhet och budget.
I den ansökan (bifogas som bilaga) som lämnats in till Tillväxtverket för finansiering via den Europeiska
regionala utvecklingsfonden och programmet för Småland och Öarna har Riksantikvarieämbetet och de
övriga parterna Uppsala Universitets Campus Gotland och Science Park Gotland redovisat hur deras direkta
medfinansiering till projektet ser ut. Riksantikvarieämbetet och Uppsala Universitet kommer exempelvis
erbjuda kunskap om kulturarvsområdets infrastruktur och olika aktörers roller, insyn i hur befintliga system
fungerar samt vilka data som finns tillgängliga. En del av entreprenörernas praktiknära utveckling kommer
också ske i den utställningsverkstad som finns hos Riksantikvarieämbetet i Visby. Science Park Gotland, som
redan idag bedriver en regional inkubator kommer bidra med kompetens och kontakter inom bland annat idéoch affärsutveckling, sälj och marknadsföring samt paketering. Det stöd som ges till
kulturarvsentreprenörerna kommer dock inte vara samma som det som ges till övriga entreprenörer. Stödet
som ges inom ramen för detta projekt kommer vara anpassat för att matcha kulturarvsmarknadens- och
kulturarvsentreprenörernas särskilda förutsättningar och behov.
Kopplingar till andra projekt/insatser

Projektets koppling till relevanta regionala strategier och förutsättningar:
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 tar upp vikten av att en region som vill upprätthålla och utveckla
sin attraktionskraft för boende, besökare och företag behöver ha kapacitet och förmåga att genom ständig
omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar. En kulturarvsinkubator som fokuserar på
innovation och tillväxten av nya företag kan fungera som en motor för en sådan omvandling och som en
katalysator för entreprenörskap som stärker utvecklingen på hela ön. Ökad tillväxtvilja,
internationaliseringsgrad och innovationskraft inom det regionala näringslivet, ökad affärsdriven samverkan,
tillgängliggörandet och användandet av natur- och kulturarvsresurser som stödjer besöksnäringen samt att
kulturen används som tillväxtfaktor ligger också helt i linje med de utmaningar och utvecklingsområden som
finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.
Förstudien har genom djupintervjuer och workshops där representanter från det gotländska näringslivet
deltagit kunnat konstatera att regionen har dels en tillräckligt stark specialisering inom kulturarvssektorn och
dels tillräcklig kritisk massa av företag och andra verksamheter samt statliga aktörer inom kulturarvssektorn
för att kunna bli framgångsrik. Gotland har även en välfungerande IT-infrastruktur på hela ön som möjliggör
företagande även utanför Visby och därmed en levande landsbygd. Universitets utbildningar på ön innebär
också ett utflöde av studenter som i flera fall är i behov av en plattform för att kunna starta företag och
etablera sig på Gotland. Utvecklingen av varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det Gotländska
kulturarvets unika materiella och immateriella värden kan även innebära stora värden för befintliga företag
inom turist- och besöksnäringen samt bidra till att skapa attraktiva miljöer och ökad tillgänglighet.
Under genomförandet kommer ett flertal nyckelpersoner från det regionala näringslivet att bjudas in till
återkommande workshops och referensgruppsarbete som syftar till att förankra och utveckla inkubatorns
verksamhet och främja nätverkande, erfarenhetsutbyte och samverkan. Deltagandet i olika processer för
idégenerering, koncept- och prototyputveckling förväntas också bidra till kompetens och
kunskapsuppbyggnad regionalt. ALMI företagspartner, Gotlands Förenade Besöksnäring, Tillväxt Gotland
och Företagarna är exempel på viktiga aktörer att samverka med för att ytterligare knyta an till det regionala
näringslivet.

Projektets koppling till relevanta nationella och internationella strategier och förutsättningar:
Kulturarv beskrivs idag i allt fler sammanhang som en resurs för såväl regional utveckling och
konkurrenskraft som för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Forskningsöversikter
genomförda av UU och RAÄ lyfter även fram ett flertal studier där kulturarvets och kulturarvsarbetets
ekonomiska betydelse utretts. Resultaten pekar bl.a. på hur företagandet inom kulturella och kreativa näringar
håller på att utvecklas till en lönsam bransch, att investeringar i kulturarv leder till fler arbetstillfällen och
ökad skattebas.
Inom EU har arbetet för en förnyad politik kring kulturarv och regional utveckling också påbörjats och för
närvarande utreds bl.a. förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kulturarv och innovation.
Kulturarvsinkubatorn har potential att ingå i ett sådant europeiskt nätverk. RAÄ är även en samordnade part
för Culture Heritage Year 2018 vilket öppnar upp för ytterligare tvärsektoriella och transnationella
samarbeten och utbyten samt ökade möjligheter att kommunicera detta som ett projekt finansierat av EU.
Under projekttiden ska ett flertal nätverks- och läranderesor till andra innovationsmiljöer göras och projektet
kommer även ha delmål som innefattar att utveckla samverkan och utbyten med andra nationella och
internationella inkubatorer och innovationsmiljöer.
Sammanfattande projektbeskrivning

Projektets övergripande mål är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och
företagande genom att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
När kulturarvsinkubatorn är etablerad kommer den att erbjuda inkluderande plattformar för gemensam och
behovsorienterad idégenerering samt uppmuntra och ge stöd till produktutveckling samt hållbart, jämlikt och
jämställt företagande kopplat till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv.
Plattformarna för idégenerering kommer att vara öppna för en mångfald av forskare, studenter, innovatörer
och andra intressenter som tillsammans vill söka lösningar på kända behov och utmaningar. Deltagarna på
dessa är alltså inte nödvändigtvis företagare. Målet är finna förslag på lösningar som har en kommersiell
potential samt att få kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill utveckla dessa till varor och
tjänster.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande kommer att vara öppen för
entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt
behov eller potential inom kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar marknadens behov och
förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag
enligt programmet. Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsoch kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga lösningar. Detta
innefattar bl.a. rådgivning, coachning, utbildning och nätverkande, årliga underökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar, tillgång till verkstäder och
eventuellt laboratorium för prototypframställning och praktiknära utveckling, miljöer för att testa
betaversioner samt förmedling av kontakt till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser.
Varje entreprenör kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumniföretag kommer de också ingå
i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan. Allt stöd
ska ges i enlighet med den statliga värdegrunden och därmed vara inkluderande och icke-diskriminerande.
Jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och ett mål. Bättre miljö är en
förväntad effekt på lång sikt.
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och möjlighet att växa, att
stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden samt ökad
professionalisering på såväl beställar- som leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka
tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att öka
tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att ge fler människor fler sätt
att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet. Förväntade resultat handlar bland annat om ökat
entreprenörskap, ökad innovation, sysselsättning och tillväxt - inte minst på Gotland. Ökad konkurrens och
breddat marknadsutbud väntas i sin tur innebära fler incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling,
internationalisering och specialisering. Detta bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar
utveckling samt att kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov
och förutsättningar. Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar och
utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020, prioriteringar i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens uppdrag att
stärka Gotlands industri och näringsliv.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2018-01-15

Datum för projektavslut

2021-05-14

Rad

Startdatum

Slutdatum

1 Löpande arbete med kommunikation och marknadsföring

Aktivitet

2018-01-15

2021-01-14

Kostnad
2 362 781

2 Utveckling hemsida och CRM samt tryckta kommunikationsmaterial

2018-01-15

2021-01-14

152 500

3 Nationell inkubatorkonferens i Visby

2020-04-01

2021-01-14

110 000

4 Avslutsarbete

2021-01-15

2021-05-14

623 512

5 Extern utvärdering

2018-03-15

2021-01-14

230 000

6 Läranderesor

2018-01-15

2021-01-14

90 000

7 Forskning

2019-01-01

2020-12-31

273 946

8 Löpande behovsanalyser

2018-05-01

2020-09-30

120 000

9 Innovation camps

2018-05-01

2020-09-30

752 500

10 Koncept och prototyputveckling

2018-05-01

2021-01-14

360 000

11 Tester och utvärderingar

2018-10-01

2021-01-14

243 000

12 Drift och utveckling av Kulturarvsinkubatorn

2018-01-15

2021-05-14

5 440 257

13 Kulturarvsspecifikt stöd

2018-01-15

2021-01-14

120 000

14 Affärsutveckling

2018-05-01

2021-01-14

558 123

15 Redaktionell resultatspridning

2020-10-01

2021-04-30

160 000

Ekonomi

Kostnader
Kostnadsslag Beskrivning
Indirekta
kostnader
Köp av tjänst

2018

2019

2020

2021

Totalt

-

-

-

-

-

349 000

430 667

443 667

226 666

1 450 000

100 000

50 000

50 000

150 000

60 000

Marknadsföring

Kommunikationstjän
ster

Konsultkostnad

Utvärderingar och
undersökningar

60 000

100 000

100 000

Externa föreläsare

Föreläsare och
rådgivare

180 000

250 000

250 000

0

Övrigt

Övriga tjänster

9 000

30 667

43 667

16 666

-

-

-

-

8 822 618

Lokalkostnade
r

2 444 822

2 877 142

2 877 142

623 512

Lönekostnader

Personal
Projektledare

600 000

600 000

600 000

200 000

Lönekostnader

Controller

360 000

540 000

540 000

180 000

Lönekostnader

Kommunikatör

480 000

480 000

480 000

0

Lönekostnader

Idé och
affärsrådgivare

50 000

50 000

50 000

0

Lönekostnader

Forskare

0

80 000

80 000

0

Lönebikostnader

Samtliga anställda

954 822

1 127 142

1 127 142

243 512

349 200

395 200

313 600

36 000

266 000

301 000

249 000

33 000

83 200

94 200

64 600

3 000

62 000

92 000

76 000

0

62 000

92 000

76 000

0

-

-

-

-

-

3 205 022

3 795 009

3 710 409

886 178

11 596 618

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

-

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Resekostnader
Resor inom Sverige

Samtliga
reskostnader

Logi

Logi

Övrigt
Övrigt

Projektintäkte
r (Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
bidrag i
annat än
pengar
Totala
kostnader

Material och IT

1 094 000

230 000

Finansiering
Finansierings
typ
Finansiär

2018

2019

2020

2021

Totalt

1 785 222

2 382 759

3 710 409

886 178

8 764 568

0

282 450

1 665 000

438 800

1 785 222

2 100 309

2 045 409

447 378

Privat
kontantfinansi
ering

-

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 785 222

2 382 759

3 710 409

886 178

8 764 568

1 160 220

Offentlig
kontantfinansi
ering
Region Gotland
Tillväxtverket ERUF

Offentlig
direktfinansier
ing

365 461

405 656

380 523

8 580

Riksantikvarieämbet
et

246 221

286 416

261 283

8 580

Uppsala Universitet

95 040

95 040

95 040

0

Science Park
Gotland

24 200

24 200

24 200

0

-

-

-

-

-

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Projektmedel

1 419 800

1 412 250

0

0

2 832 050

Summa,
projektmedel

1 419 800

1 412 250

0

0

2 832 050

Total
finansiering

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Privat
direktfinansier
ing
Summa,
bidrag i
annat än
pengar

Sökt belopp

2 832 050

Momsredovisning

Nej

Betalningssätt

Bankkonto

Betalningsnummer

5052-3620

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

Projektet kommer att följa upp och utvärdera projektets resultat både internt och externt.
En extern utvärdering, vars syfte är att stödja projektet under genomförandet samt att fånga dess resultat,
kommer att upphandlas under uppstart- och genomförandefasen. Denna utvärdering ska tillsammans med
övriga utvärderings- och lärandeinsatser bidra till att projektet tydligt kan se och analysera hur de horisontella
kriterierna påverkar projektets mål och resultat. Den externa utvärderaren ska även delta i aktiviteter som
gynnar lärandet mellan andra projekt som också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden och/eller
ligger inom samma verksamhetsområde.
Den interna utvärderingen genomförs i första hand av forskare vid Uppsala universitet som under 2019 och
2020 kommer att utvärdera och analysera hur ett urval av projektets olika processer leder till innovation och
utvecklingen av nya lösningar kopplat till digitalt entreprenörskap. Under avslutsarbetet kommer
projektledaren och controllern i samråd med projektägaren och samarbetsparterna också att genomföra en
slutlig utvärdering och återrapportering av projektet och dess resultat. Bland annat kommer en analys av mål
och resultat och hur de horisontella kriterierna genomsyrat verksamheten belysas.
Riskanalysen (bilaga) tar även upp vad som händer i det fall de horisontella kriterierna kopplade till
jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering visar sig svåra att integrera och använda som verktyg och
mål. Risken för detta bedöms i dagsläget som liten men ska förebyggas genom att ständigt ha området på
dagordningen, även vid styrgruppsmöten. Om projektet trots detta inte klarar denna uppgift och
måluppfyllelse måste extern expertis omedelbart köpas in.
Verksamhet efter projekttiden
Detta projekt syftar till att etablera en långsiktigt hållbar och brett förankrad nationell kulturarvsinkubatorn på
Gotland. Under genomförandefasen kommer också ett flertal frågor som rör den fortsatta driften av
verksamheten att utredas.
Innan resultatet av dessa utredningar är analyserade och innan de nuvarande samarbetsparterna och
finansiärerna fått chansen att utvärdera verksamhetens resultat är det dock för tidigt att svara på hur
kulturarvsinkubatorns verksamhet bör finansieras.
Det långsiktiga målet är att kulturarvsinkubatorn kommer ägs och drivs vidare genom en kombination av
offentlig och privat finansiering, att verksamheten har tydliga nationella och internationella noder samt att
den fortsätter att utvecklas som plattform för innovation och entreprenörskap.
Effekter på sikt
Nya varor, produkter och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling
av kulturarv har gett fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och dess
omgivande natur. Det digitala tillgängliggörandet förväntas också bidra till användningen av och
utvecklingen av tjänster för bland annat e-hälsa, e-kultur och e-lärande.
Region Gotland har fått ytterligare en katalysator och plattform för innovation, entreprenörskap och
tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och företag. Utvecklingen av
varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella
värden skapar också stora värden för besökare och företag inom turist- och besöksnäringen.
Ökad sysselsättning och tillväxt bland en mångfald av små och medelstora företag som använder kulturarvet
som en resurs, framför allt gäller det företag som har kopplingar till Gotland. Entreprenörskapet som
utvecklats i kopplingen mellan kulturarv, informations- och kommunikationsteknologi, och kulturella och
kreativa näringar som spel och media, turism och besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande har också
bidragit till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling - regionalt och nationellt.
En större mångfald av lösningar, ökat entreprenörskap och konkurrens inom området förväntas innebära fler
incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling och specialisering.
Kulturarvsmarknaden har breddats och professionaliserats.
En större andel kvinnor vill och driver företag inom kulturarvsområdet.
Användningen av och efterfrågan på nya smarta IT-lösningar för offentlig sektor har även ökat vilket i sin tur
förväntas bidra till att förenkla samverkan inom den offentliga sektorn. Kulturarvsområdet har som helhet
också förstärks och fått ökade förutsättningar en fortsatt hållbar utveckling genom ökad professionalisering
på såväl beställarsidan som på leverantörssidan samt genom att fler korskopplingar mellan offentliga
kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden har skapats.
Resultat efter projekttiden

Entreprenörer, forskare, studenter och offentliga aktörer inom kulturarvsområdet har fått en gemensam
ickediskriminerande plattform för idégenerering och samverkan. Plattformen främjar innovation, samverkan
och gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till kulturarv som "råvara". Entreprenörer inom
kulturarvsområdet kan också få stöd för prototyputveckling, validering av affärsidéer och tjänster samt stöd
för affärsutveckling på Gotland.
Den kulturarvsinkubator som finns etablerad på Gotland främjar innovation i näringslivet, inklusive
förutsättningar för kommersialisering av forskningsresultat samt ett jämlikt och jämställt företagsklimat både
regionalt och nationellt. Ingen tidigare inkubator har kunnat erbjuda det kulturarvsspecifika stöd som behövs
för att överbrygga de trösklar som tidigare hindrat utvecklingen av kulturarvsmarknaden och som möter
kulturarvsentreprenörernas särskilda behov.
Små och medelstora företag har utvecklat och lanserat affärsmässigt hållbara varor och tjänster kopplade till
digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa företag har även fått ökad
konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation, tillväxt och internationalisering.
Ökad kunskap om och användning av inkluderande innovationsstödjande miljöer och metoder i samverkan
mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom kulturarvsområdet.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer
Projektet har angivit följande projektspecifika indikatorer:
Minst 500 personer har deltagit i innovation camps.
Minst 30 entreprenörer har fått stöd.
Minst 9 av 10 rekommenderar programmet.
Minst 40 % av företagen drivs av kvinnor.
Projektet kommer att genomföra ett tiotal innovation camps under genomförandefasen. Dessa praktiska
sammankomster präglas av att deltagarna gemensamt arbetar för att finna lösningar på kända problem och
utmaningar. För att möjliggöra ett brett och likvärdigt deltagande, oavsett geografisk hemvist äger hälften
rum på Gotland och andra hälften på olika ställen i landet. Målgruppen för dessa idégenereringsprocesser är
befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation
och digitisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov. Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns
stödprogram. Förankring samt tvärsektoriellt nätverkande och kunskapsutbyte är också en effekt av dessa
Stödet till de 30 företagen inom kulturarvsområdet kommer vara individuellt anpassat. Dock kommer det att
vara annat stöd än ekonomiskt stöd och samma antal företag ska också samarbeta för att stärka sin
innovationskraft. Traditionellt har inkubatorer utanför storstäderna svårare att attrahera entreprenörer - därav
vikten av att arbeta med nationell förankring och rekrytering. Förstudien har intervjuat ett drygt 30-tal företag
för att estimera möjligt antal för intag.
Entreprenörerna som tar del av programmet kommer löpande att få utvärdera och lämna omdömen om
kulturarvsinkubatorns verksamhet. Målet är att minst nio av tio ska vara så pass nöjda att de rekommenderar
andra entreprenörer att söka sig till samman program.
Andelen kvinnor som vill driva eller som redan idag driver företag inom branscher kopplade till IT och data
är idag betydligt lägre än 40 procent. Att nå målet kommer kräva ett aktivt arbete för att nå ut till och
uppmuntra kvinnor att starta företag inom området.
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Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)
Projektet handlar om att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland. Detta för att kunna ge företag inom
kulturarvsområdet stöd för innovation och ökat entreprenörskap samt ökad sysselsättning, internationalisering, specialisering
och tillväxt. Projektet syftar även till att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata
marknaden och bidra till ökad inkludering och jämställdhet inom den berörda marknaden.
Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Science Park Gotland och tre institutioner på Uppsala
Universitet: Speldesign, Informatik och media samt Konstvetenskap. RAÄ är projektägare och ansvarig för projektets
genomförande.
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1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Kulturarvsinkubator

1.2 Datum för projektstart

2018-01-15

1.3 Datum för projektavslut

2021-05-14

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Gotland
Gotland
1.5 Typ av projekt

Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Projektets övergripande mål är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och
företagande genom att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
När kulturarvsinkubatorn är etablerad kommer den att erbjuda inkluderande plattformar för gemensam och
behovsorienterad idégenerering samt uppmuntra och ge stöd till produktutveckling samt hållbart, jämlikt och
jämställt företagande kopplat till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv.
Plattformarna för idégenerering kommer att vara öppna för en mångfald av forskare, studenter, innovatörer
och andra intressenter som tillsammans vill söka lösningar på kända behov och utmaningar. Deltagarna på
dessa är alltså inte nödvändigtvis företagare. Målet är finna förslag på lösningar som har en kommersiell
potential samt att få kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill utveckla dessa till varor och
tjänster.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande kommer att vara öppen för
entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt
behov eller potential inom kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar marknadens behov och
förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag
enligt programmet. Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsoch kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga lösningar. Detta
innefattar bl.a. rådgivning, coachning, utbildning och nätverkande, årliga underökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar, tillgång till verkstäder och
eventuellt laboratorium för prototypframställning och praktiknära utveckling, miljöer för att testa
betaversioner samt förmedling av kontakt till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser.
Varje entreprenör kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumniföretag kommer de också ingå
i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan. Allt stöd
ska ges i enlighet med den statliga värdegrunden och därmed vara inkluderande och icke-diskriminerande.
Jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och ett mål. Bättre miljö är en
förväntad effekt på lång sikt.
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och möjlighet att växa, att
stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden samt ökad
professionalisering på såväl beställar- som leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka
tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att öka
tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att ge fler människor fler sätt
att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet. Förväntade resultat handlar bland annat om ökat
entreprenörskap, ökad innovation, sysselsättning och tillväxt - inte minst på Gotland. Ökad konkurrens och
breddat marknadsutbud väntas i sin tur innebära fler incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling,
internationalisering och specialisering. Detta bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar
utveckling samt att kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov
och förutsättningar. Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar och
utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020, prioriteringar i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens uppdrag att
stärka Gotlands industri och näringsliv.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

202100-1090

2.2 Organisationsnamn

Riksantikvarieämbetet

2.3 Juridisk form

Statliga myndigheter

2.4 Organisationens postadress

BOX 5405

2.5 Organisationens postnummer

114 84

2.6 Organisationens postort

STOCKHOLM

2.7 Arbetsställenummer

1906-0508

2.8 Arbetsställenamn

Administrativa, förvaltnings- och
informationsavdelning

2.9 Besöksadress

Artillerigatan 33A

2.10 Postnummer

621 38

2.11 Postort

VISBY

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Nej

Ange nummer för valt betalningssätt

5052-3620

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Fredrik Lundström

Telefon

08-5191 8049

E-post

Fredrik.Lundstrom@raa.se

2.16 Projektledare

2

Ja

Bankgiro

Namn
Telefon
E-post
2.17 Ekonomi

3

Namn
Telefon
E-post

3. Samverkansparter
Rad

1

3.1 Organisationsnummer

202100-2932

3.2 Samverkanspart

Uppsala Universitet Institutionen för speldesign

3.3 Juridisk form

Statliga myndigheter

3.4 Organisationens postadress

Cramérgatan 3

3.5 Organisationens postnummer

621 57

3.6 Organisationens postort

VISBY

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
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3.9 Arbetsställenummer

3719-8744

3.10 Arbetsställenamn

Campus Gotland

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Magnus Johansson
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E-post

magnus.johansson@speldesign.uu.se

3.12 Projektledare

2

Namn
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E-post
3.13 Ekonomi

3

Namn
Telefon
E-post

Rad

2

3.1 Organisationsnummer

802419-6050

3.2 Samverkanspart

Science Park Gotland

3.3 Juridisk form

Ideella föreningar

3.4 Organisationens postadress

Cramérgatan 3

3.5 Organisationens postnummer

621 57

3.6 Organisationens postort

VISBY

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer

4298-9137

3.10 Arbetsställenamn

Science Park Gotland

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Nils Ahlsten

Telefon

070-7479399

E-post

nils.ahlsten@scienceparkgotland.se

3.12 Projektledare

2

Namn
Telefon
E-post
3.13 Ekonomi
Namn
Telefon
E-post

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

3

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar (RU) en förstudie rörande
förutsättningarna att inrätta en inkubator inom kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera
tydliga skäl för att inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster kopplade till arbetet med att
bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv samt dels om att behov av stöd till entreprenörer
inom kulturarvsområdet ofta skiljer sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs förmåga och talang, vilket kan
påverka både affärsidéns skalbarhet och hur potentialen i affärsidén bedöms. Företagen måste ofta balansera
det kommersiella med det konstnärliga/kreativa och fokus är ofta på produkten snarare än på marknaden och
den kreativa processen rimmar inte alltid med de traditionella inkubatorernas struktur eller hårt styrda, eller
linjära, affärsutvecklingsprocesser. Rapporten betonade också att Gotland har en unik position med sin
kombination av såväl stark specialisering inom kulturarvssektorn som kritisk massa av företag och andra
verksamheter, såsom forskning och utbildning och statliga aktörer inom kulturarvssektorn.
Under perioden oktober 2016 till och med mars 2017 genomförde sedan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), RU,
Uppsala Universitetets Campus Gotland (UU) och Science Park Gotland (SPG) en fördjupad förstudie och
förankringsarbete inför att inrätta en nationell inkubator med geografisk placering på Gotland. Förstudien har
genomfört en inkubators- och en branschanalys samt djupintervjuat relevanta kompetenser inom kulturarvsoch universitetsområdet, regional utveckling, besöksnäring, digitalisering samt näringsliv. Den fördjupade
förstudien stärker bilden av att det finns en stor utvecklingspotential för företagande i kopplingen mellan
kulturarv och andra branscher, t.ex. IT och kulturella och kreativa näringar som spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Samtliga av dessa starkt närvarande på Gotland. Data från
Statistiska centralbyrån, Tillväxtanalys och Tillväxtverket visar dock att det, inte minst inom data och ITområdet, fortfarande är betydligt fler män än kvinnor som är och vill vara företagare. Att arbeta för ökad
jämställdhet kommer vara ett av inkubatorns mål.
Bl.a. offentliga aktörer inom kulturarvsområdet är idag helt beroende av innovativa lösningar för att bevara,
utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv. I dagsläget är utbudet på den privata
marknaden starkt begränsat. I vissa fall finns bara en leverantör att välja på och inom flera tjänsteområden
finns stora behov av ökad specialisering. Nya kundkontakter etableras också främst genom rekommendation
eller personliga nätverk. För att marknaden ska utvecklas med fler entreprenörer, ökad innovation och en
större mångfald av varor och tjänster behövs ökad professionalisering och framför allt stöd för att överbygga
de hinder som hittills bromsat in utvecklingen inom området. Hindren är främst bristande kunskap hos
entreprenörer om hur det offentliga fungerar, kulturarvsområdets infrastruktur, olika aktörers behov samt
kulturarvets unika materiella och immateriella värden. Det finns således en stor potential för, och ett tydligt
behov av, en inkubator som bidrar till att främja innovation och ökat företagande inom kulturarvsområdet.
Utifrån regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara de möjligheter som den digitala
tekniken ger och baserat på kunskap om hur digitaliseringen av samhället skapar nya förutsättningar finns
skäl att fokusera inkubatorns verksamhet på att främja innovationer och företagande kopplat till digitisering,
digitalt tillgängliggörande och digital förmedling. Här finns också kända behov hos de befintliga
kulturarvsaktörerna.
4.2 Omvärld och samverkan

Samtliga parter bedriver inom ramen för sina ordinarie verksamheter en strukturerad omvärldsbevakning och
omvärldsanalys - något som utöver de rapporter och kartläggningar som genomförts under förstudien har
använts för att planera och förankra projektet. Kulturarvsinkubatorn kommer erbjuda möjlighet för
innovatörer, nystartade kulturarvsföretag, forskare och studenter inom IT-utveckling, digital kommunikation
och digitisering eller speldesign att omsätta sina kunskaper till affärsmässiga lösningar. Ingen befintlig
inkubator erbjuder det kulturarvsspecifika stöd som behövs för att överbrygga de trösklar som hindrar
utvecklingen av kulturarvsmarknaden och som möter kulturarvsentreprenörernas särskilda behov.
Kulturarv beskrivs idag i allt fler sammanhang som en resurs för såväl regional utveckling och
konkurrenskraft som för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Att kulturarv kan vara en
avgörande resurs i samhällsbygget betonas också i den av riksdagen antagna propositionen Kulturarvspolitik
(prop. 2016/17:116). Forskningsöversikter genomförda av UU och RAÄ lyfter även fram ett flertal nationella
och internationella studier där kulturarvets och kulturarvsarbetets ekonomiska betydelse utretts. Resultaten
pekar bl.a. på hur företagandet inom kulturella och kreativa näringar håller på att utvecklas till en lönsam
bransch, att investeringar i kulturarv leder till fler arbetstillfällen och ökad skattebas samt att nya idéer och
lösningar på problem ofta uppstår med kulturarv som inspiration och källa till kreativitet. Inom EU har
arbetet för en förnyad politik kring kulturarv och regional utveckling också påbörjats och för närvarande
utreds bl.a. förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kulturarv och innovation.
Kulturarvsinkubatorn har potential att ingå i ett sådant europeiskt nätverk.
Tillsammans har parterna bakom projektet en unik bredd av etablerade samarbeten och nätverk inom
kulturarvssektorn, forsknings- och utbildningsområdet samt med en lång rad inkubatorer, science parks och
andra innovationsmiljöer. Samlat finns också lång erfarenhet av arbete med att främja innovation,
affärsutveckling, praktiskt utvecklingsarbete och tester, utvärderingar och kunskapsuppbyggnad. Parternas
kontakter och nätverk spänner från offentlig till privat och ideell sektor och möjliggör utökad och stärkt
samverkan mellan dessa. Under projekttiden ska även ett flertal nätverks- och läranderesor till andra
innovationsmiljöer göras och projektet kommer även ha delmål som innefattar att utveckla samverkan och
utbyten med andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer. RAÄ är en samordnade
part för Culture Heritage Year 2018 vilket öppnar upp för ytterligare tvärsektoriella och transnationella
samarbeten och utbyten samt ökade möjligheter att kommunicera detta som ett projekt finansierat av EU.
Kommunikation kommer också ske via webben, personliga möten och ett flertal digitala kanaler och format.
Flera delar av det stöd som företagen inom området behöver få tillgång till finns hos eller via projektets
samarbetsparter och deras respektive nätverk. Uppbyggnaden av en inkubator innebär också kunskap,
metoder och erfarenhet kommer kunna flöda mellan entreprenörerna och samarbetsparterna och deras
verksamheter. RAÄ och UU kan exempelvis erbjuda kunskap om kulturarvsområdets infrastruktur och olika
aktörers roller, insyn i hur befintliga system fungerar samt vilka data som finns tillgängliga. En del av
entreprenörernas praktiknära utveckling behöver också ske i den typ av unika verkstadsmiljöer som finns hos
RAÄ i Visby. SPG har kompetens och kontakter inom bland annat idé- och affärsutveckling, sälj och
marknadsföring samt paketering och kan vid behov anpassa sin befintliga inkubatorprocess för att matcha
kulturarvsmarknadens förutsättningar och behov. Satsningen förväntas, genom sin nationella förankring och
sitt nationella rekryteringsarbete också öka intaget av företag även till SPG.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 tar upp vikten av att en region som vill upprätthålla och utveckla
sin attraktionskraft för boende, besökare och företag behöver ha kapacitet och förmåga att genom ständig
omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar. En kulturarvsinkubator som fokuserar på
innovation och tillväxten av nya företag kan fungera som en motor för en sådan omvandling och som en
katalysator för entreprenörskap som stärker utvecklingen på hela ön.
Förstudien har genom djupintervjuer och workshops där representanter från det gotländska näringslivet
deltagit kunnat konstatera att regionen har dels en tillräckligt stark specialisering inom kulturarvssektorn och
dels tillräcklig kritisk massa av företag och andra verksamheter samt statliga aktörer inom kulturarvssektorn
för att kunna bli framgångsrik. Gotland har även en välfungerande IT-infrastruktur på hela ön som möjliggör
företagande även utanför Visby och därmed en levande landsbygd. Universitets utbildningar på ön innebär
också ett utflöde av studenter som i flera fall är i behov av en plattform för att kunna starta företag och
etablera sig på Gotland.
Små och medelstora företag på Gotland kommer med stöd av kulturarvsinkubatorn utveckla och lansera varor
och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa
företag kommer även få ökad konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation,
tillväxt och internationalisering. Utvecklingen av varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det
Gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella värden kan också innebära stora värden för
befintliga företag inom turist- och besöksnäringen samt bidra till att skapa attraktiva miljöer och ökad
tillgänglighet. Ökad tillgång till och kunskap om kulturmiljön och dess värden har också visat sig leda till
ökat ansvarstagande. Många av de kulturella och kreativa näringarna har jämfört med många andra branscher
dessutom en relativt liten miljöpåverkan.
Under genomförandet kommer ett flertal nyckelpersoner från det regionala näringslivet att bjudas in till
återkommande workshops och referensgruppsarbete som syftar till att förankra och utveckla inkubatorns
verksamhet och främja nätverkande, erfarenhetsutbyte och samverkan. Deltagandet i olika processer för
idégenerering, koncept- och prototyputveckling förväntas också bidra till kompetens och
kunskapsuppbyggnad regionalt. ALMI företagspartner, Gotlands Förenade Besöksnäring, Tillväxt Gotland
och Företagarna är exempel på viktiga aktörer att samverka med för att ytterligare knyta an till det regionala
näringslivet. Kulturarvsinkubatorns nationella förankring och rekryteringsarbete kommer samtidigt innebära
att många som tidigare inte uppmärksammat möjligheterna på Gotland, får möjlighet att se regionen som en
möjlig bas för sitt företagande.
Region Gotland kommer sammantaget få ytterligare en katalysator och plattform för innovation,
entreprenörskap och tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och
företag. Ökad tillväxtvilja, internationaliseringsgrad och innovationskraft inom det regionala näringslivet,
ökad affärsdriven samverkan, tillgängliggörandet och användandet av natur- och kulturarvsresurser som
stödjer besöksnäringen samt att kulturen används som tillväxtfaktor ligger också helt i linje med de
utmaningar och utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016 ¿ 2020.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Projektet uppfyller inte kriterierna som krävs för att på ett betydande sätt bidra till EU`s strategi för
Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Övergripande mål:
Att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom att etablera
en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Mål för etablering:
Projektet ska arbeta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande verksamhets- och affärsmodell.
Modellen ska bygga på lärdomar från andra liknade verksamheter och verksamhetens kvalitet, relevans och
nationella och internationella koppling ska ha säkrats genom uppbyggnaden och utvecklandet av minst en
referensgrupp med representanter från den offentliga kulturarvssektorn, akademin och den privata
marknaden.
Tydlig, relevant, korrekt och lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte, mål och erbjudande
ska ha nått fram till betydande delar av projektets olika målgrupper. Det ska finnas en tydlig efterfrågan på
stöd från inkubatorn och alumniföretagen ska efter programtiden rekommendera andra att delta i aktiviteter
som arrangeras av inkubatorn.
Projektet ska bygga upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella och internationella aktörer. Ca
1000 kontakter ska finnas åtkomliga genom ett adekvat CRM-system. Kontakterna ska ge företagen samt
inkubatorn och dess ägare ökad kunskap om den berörda marknaden och ökade möjligheter att skapa
kopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden. Samverkan med ett
urval av dessa aktörer ska också underlätta för företagen att finansiera sina satsningar.
Projektet ska, i enlighet med den statliga värdegrunden utarbeta en inkluderande och icke-diskriminerande
process för att attrahera och ingå samverkan med entreprenörer.
Mål för Kulturarvsinkubatorn:
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska sammankomster där
sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna lösningar på kända problem och utmaningar.
Deltagandet och resultatet ska ha lett till ökade kunskaper för såväl beställare som på leverantörer om bland
annat behov, förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en kommersiell
potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill prova att utveckla dessa till en vara
eller tjänst som kan lanseras på marknaden samt ha bidragit till nya eller stärkta inter- och tvärsektoriella
nätverk, kontakter eller samarbeten.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt digital förmedling av kulturarv stöd för att
utveckla och på sikt skala upp sina lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar
marknadens behov och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga
lösningar. Minst 40 procent av företagen ska ägas och drivas av kvinnor.
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra nätverks- och läranderesor till, samt utvecklat samverkan och utbyten
med, andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer som verkar inom närliggande
fält.
Kulturarvsinkubatorn ska dokumentera viktiga lärdomar om den egna affärsmodellens styrkor och svagheter
samt olika metoder för att främja innovation och företagande inom området så att dessa på ett enkelt sätt kan
sprids till andra som vill bygga upp liknande stöd. Ett slutseminarium som syftar till att sprida erfarenheter
baserat på projektets strategier, verksamhet och resultat ska även genomföras.
Kulturarvsinkubatorn ska utvärdera verksamhetens inriktning, mål och resultat, organisation,
ägandeförhållanden med mera och lämna förslag på hur en nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör drivas
och av vilka ägare och samarbetsparter.
5.2 Målgrupp(er)

Primära målgrupper:
Befintliga kulturarvsaktörer samt forskare och studenter inom t.ex. IT-utveckling, digital kommunikation,
digitisering och speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov och möjligheter kommer vara primära målgrupper för återkommande idégenereringsprocesser.
Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer erbjuda stöd till företag vars idéer och koncept innebär en s.k.
problem to solution fit inom kulturarvssarbetet och som behöver stöd från inkubatorn för att kunna utveckla
en vara eller tjänst som innebär en affärsmässigt hållbar s.k. product to market fit. Dessa företag måste vara
beredda att acceptera inkubatorns villkor för deltagande då ett flertal av momenten kommer vara
obligatoriska. Företagen kan vara helt nystartade och drivas av en eller med fördel ett team av personer med
affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av
kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. Rekryteringsarbetet av entreprenörer sker nationellt.
Sekundära målgrupper:
Målgruppen för projektets resultat och effekter är i första hand offentliga aktörer inom området för arkiv,
bibliotek, museer och kulturmiljö. Dessa utgör tydliga presumtiva köpare på marknaden och är därför tänkta
mottagare av resultat såsom exempelvis nya smarta lösningar för tillgängliggörande av kulturarv. Den ökade
tillgängligheten till nya smarta lösningar kopplade till digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digital
förmedling kommer i sin tur ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet - vilket
då gör allmänheten till slutkonsumenter.
Inkubatorn kommer att nå sina målgrupper genom samarbetsparternas unika möjlighet till dialog, relation och
kommunikation med bland annat studenter och forskare, den nationella inkubatororganisationen SISP, Visita
samt en mångfald av offentliga, privata och ideella aktörer inom kulturarvsområdet. Fler av dessa utgör också
målgrupp för insatser som syftar till ökad samverkan, nätverkande och erfarenhetsutbyte.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
Entreprenörer, forskare, studenter och offentliga aktörer inom kulturarvsområdet har fått en gemensam ickediskriminerande plattform för idégenerering och samverkan. Plattformen främjar innovation, samverkan och
gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till kulturarv som "råvara".
En inkubator, som kan ge entreprenörer inom kulturarvsområdet stöd för prototyputveckling, validering av
affärsidéer och tjänster samt stöd för affärsutveckling har etablerats på Gotland. Kulturarvsinkubatorn främjar
innovation i näringslivet, inklusive förutsättningar för kommersialisering av forskningsresultat samt ett
jämlikt och jämställt företagsklimat både regionalt och nationellt.
Små och medelstora företag har utvecklat och lanserat affärsmässigt hållbara varor och tjänster kopplade till
digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa företag har även fått ökad
konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation, tillväxt och internationalisering.
Ökad kunskap om och användning av inkluderande innovationsstödjande miljöer och metoder i samverkan
mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom kulturarvsområdet.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Nya varor, produkter och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling
av kulturarv har gett fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och dess
omgivande natur. Det digitala tillgängliggörandet förväntas också bidra till användningen av och
utvecklingen av tjänster för bland annat e-hälsa, e-kultur och e-lärande.
Projektet som syftade till att etablera kulturarvsinkubatorn är avslutat men inkubatorn i sig ägs och drivs
vidare genom en kombination av offentlig och privat finansiering, har tydliga nationella och internationella
noder och samverkansparter och fortsätter att utvecklas som plattform för innovation och entreprenörskap.
Region Gotland har fått ytterligare en katalysator och plattform för innovation, entreprenörskap och
tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och företag. Utvecklingen av
varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella
värden skapar också stora värden för besökare och företag inom turist- och besöksnäringen.
Ökad sysselsättning och tillväxt bland en mångfald av små och medelstora företag som använder kulturarvet
som en resurs, framför allt gäller det företag som har kopplingar till Gotland. Entreprenörskapet som
utvecklats i kopplingen mellan kulturarv, informations- och kommunikationsteknologi, och kulturella och
kreativa näringar som spel och media, turism och besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande har också
bidragit till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling - regionalt och nationellt.
En större mångfald av lösningar, ökat entreprenörskap och konkurrens inom området förväntas innebära fler
incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling och specialisering, något som i sin tur bidrar till att
kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov och förutsättningar.
Kulturarvsmarknaden har breddats och professionaliserats. Som ett resultat av inkubatorns kontinuerliga
arbete med att säkerställa de horisontella kriterierna i såväl urvalsprocesser som vid utformningen av stöd till
entreprenörer har verksamheten även bidragit till ökad inkludering och jämställdhet. En större andel kvinnor
vill och driver företag inom området. Användningen av och efterfrågan på nya smarta IT-lösningar för
offentlig sektor har även ökat vilket i sin tur förväntas bidra till att förenkla samverkan inom den offentliga
sektorn. Kulturarvsområdet har som helhet också förstärks och fått ökade förutsättningar en fortsatt hållbar
utveckling genom ökad professionalisering på såväl beställarsidan som på leverantörssidan samt genom att
fler korskopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden har skapats.
En smart och hållbar tillväxt baserat på teknisk utveckling och innovation, ökad tillgång till, användning av
och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik samt ökad konkurrenskraft hos små och medelstora
företag förväntas, tillsammans med att fler människor ges fler sätt att möta, använda och ta ansvar för
kulturarvet och dess omgivande natur, bidra till målen i Europa 2020-strategin.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

Den sökande organisationen Riksantikvarieämbetet är projektägare och ansvarig för projektets
genomförande. Under projektets start- och etableringsfas kommer projektägaren att rekrytera personal som
ska ansvara för att driva och utveckla projektet gentemot uppställda mål. Rekryteringen kommer inledas
hösten 2017. Tillsättningen kommer ske under förutsättning att projektet beviljas medel och från och med den
15 januari 2018 och rekryteringen kommer ske med stöd av projektägarens befintliga rutiner och kanaler för
att attrahera och rekrytera medarbetare.
Under projektperioden kommer tre tjänster utgöra projektets centrala organisation:
En projektledare vars huvudsakliga ansvar är att ansvara för att driva och utveckla projektet, koordinera
insatser och aktiviteter, svara för återkoppling och dialog med projektägaren och samarbetsparter samt
övergripande regional och nationell förankring. Projektledaren arbetar heltid under hela projektet.
En kommunikatör vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med intern och extern kommunikation och
marknadsföring av det EU-finansierade projektet, av kulturarvsinkubatorns utbud och verksamhet samt viss
samordning och administration eller planering och bokning av exempelvis resor och lokaler.
Kommunikatören arbetar heltid fram till projektets avslutsfas.
En controller var huvudsakliga uppgifter är analysera och följa upp projektets ekonomi och resultat samt
förslå åtgärder för verksamhetsutveckling och leverera underlag för olika periodiska rapporter. Controllern är
också vice projektledare och medverkar i planeringen av verksamheten. Controllern arbetar heltid under hela
projektet.
Utöver den centrala organisationen kommer sedan ytterligare personal från den sökande och
samarbetsparterna att bidra till genomförandet av olika aktiviteter. Dels kommer ett flertal kompetenser från
samtliga parter att återkommande bidra med kulturarvsspecifik kunskap och rådgivning, stöd för idé- och
affärsutveckling, stöd för koncept- och prototyputveckling samt stöd för att testa och utvärdera olika
lösningar. Detta är en del av parternas medfinansiering. Dels kommer forskare verksamma vid Uppsala
Universitet under 2018 och 2019 att komplettera det löpande utvärderings- och lärandearbetet med viktig
forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och andra intressenter värdefull input kring digital innovation
och digitalt entreprenörskap samt dels så kommer rådgivare verksamma vid Science Park Gotland under hela
genomförandefasen bidra med fördjupat stöd för idé och affärsutveckling. Projektledaren och projektets
centrala organisation kommer att i samråd med sökanden och samarbetspartnerna att planera hur och när
dessa resurser ska aktiveras i projektet. Samtliga parter ansvarar för att de resurser som tagits upp i samband
med denna ansökan och aktivitetsplaneringen finns tillgängliga hos parten under perioden samt svarar för att
lämna en adekvat personalkostnadssammanställning. Externa tjänster kommer utöver detta upphandlas för
löpande utvärdering och ytterligare rådgivning och stöd till entreprenörerna som deltar i inkubatorns program
kommer köpas in. Projektägarens befintliga rutiner och resurser för upphandling och inköp kommer användas
som stöd för detta.
För att säkra kulturarvsinkubatorns relevans och förankring samt för att främja samverkan kommer projektet
under start- och etableringsfasen skapa en styrgrupp och en referensgrupp. De olika gruppernas medlemmar
ska representera såväl leverantörs- som beställarsidan och sammantaget kunna ge inkubatorn tillgång till
relevanta nationella och internationella nätverk. Potentiella deltagare är Kultur & Näringsliv, Vinnova och
VISITA, ett antal befintliga entreprenörer inom kulturarvsområdet, riksförbundet Sveriges museer, Tillväxt
Gotland, ALMI Gotland samt Region Gotland. Tills dess att styr- och referensgruppens medlemmar och
villkor för deltagande är helt utrett utgör samarbetsparterna projektets initiala styrgrupp.
6.2 Arbetssätt

Projektets centrala organisation kommer, i samråd med projektägaren, samarbetsparterna och med stöd av
projektets styr- och referensgrupp att etablera och driva en nationell kulturarvsinkubator med geografisk
placering på Gotland samt återkommande arrangera innovation camps både på Gotland och på olika orter i
övriga landet.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas. Här kommer projektets centrala organisation
arbeta med att ta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande affärsmodell och verksamhetsplan. Detta
inkluderar bl.a. en inkluderande modell för att attrahera entreprenörer, en plan för nyttjandet av de resurser
som utgör parternas medfinansiering som också innebär värde för parternas övriga verksamhet, en
kommunikationsplan, en hemsida samt ett CRM-system för att hantera en löpande dialog med relevanta
regionala, nationella och internationella presumtiva kunder, finansiärer, deltagare och samarbetsparter med
mera. Här inleds också arbetet med att söka upp och kommunicera verksamheten gentemot olika externa
målgrupper samt arbetet med att ta fram mätetal och metoder för att utvärdera projektets resultat och
måluppfyllelse.
Från och med mitten av maj 2018 övergår projektet i en genomförandefas, vilket innebär att
kulturarvsinkubatorn blir operativ och påbörjar arbetet med att främja innovation och företagande. För att
kunna dra nytta av tidigare erfarenheter kommer inkubatorn utgå från väl etablerade modeller för
innovations- och företagsutveckling, exempelvis lean startup. Verksamheten kommer drivas av projektets
centrala organisation och med stöd av projektägarens och samarbetspartnernas medfinansiering och
personella resurser. Företagen som tar del av inkubatorns stöd kommer under programtiden att driva sin idé
genom en s.k. Build-Measure-Learn loop vilket bland annat innebär att utveckla idéer till prototyper som kan
testas och utvärderas i samarbete med de tänkta målgrupperna. En majoritet av alla aktiviteter sker fysiskt på
Gotland. Efter den sista utvecklingsfasen kommer företagen få arbeta med att lansera sina lösningar. I början
av 2020 ska projektet sedan påbörja arbetet med att ta fram förslag på lösningar för fortsatt långsiktigt hållbar
drift och ägande av inkubatorn. Projektet ska även planera för och genomföra ett slutseminarium som syftar
till att sprida erfarenheter baserat på projektets mål, strategier, verksamhet och resultat.
Från och med mitten av januari 2021 kommer projektet fokusera på att slutredovisa projektet, dess
genomförande och resultat till finansiärerna och projektägarna. Den centrala organisationen kommer också
sammanfatta lärdomar om bland annat kulturarvsmarknaden samt metoder för att främja innovation och
utveckling i en dokumentation som ska spridas till andra som kan ha intresse av att bygga upp liknande stöd.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartner och styrgruppen för avstämningar
och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet, utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex
workshops som möjliggör för projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och även den fördjupade
forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna avstämningen mellan projektledaren
och projektägaren sker enligt Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning. För att främja ett
brett och likvärdigt deltagande och en mångfald av entreprenörer kommer inkubatorn utveckla objektiva,
icke-diskriminerande och tydliga urvalskriterier samt arbeta för att skapa en inkluderande kommunikation
och arbetsmiljö.
Observera att det är fem samarbetsparter bakom detta projekt. Tre av dessa är egna institutioner inom
Uppsala Universitet. Då dessa tre olika institutioner har samma organisationsnummer har dock endast EN
part och kontakt kunnat listas som samarbetspart under punkt 3 Samverkansparter.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
2 785 281 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela projektperioden
och syftar till att nå det övergripande målet om att etablera
och förankra en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Insatserna ska resultera i att tydlig, relevant, korrekt och
lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte,
mål och erbjudande når projektets olika målgrupper, att det
byggs upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella
och internationella aktörer samt att viktiga lärdomar och
erfarenheter på ett tillgängligt sätt dokumenteras och sprids till
andra som vill bygga upp liknande stöd.

Delaktivitet
Löpande arbete med
kommunikation och
marknadsföring

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
2 362 781 För att förankra kulturarvsinkubatorn brett och för att kunna
attrahera entreprenörer från hela landet att söka sig till
Gotland krävs omfattande operativt kommunikationsarbete.
När Kulturarvsinkubatorn är väl etablerad kommer sannolikt
dessa behov se annorlunda ut. Kostnaden inkluderar
lönekostnaderna för kommunikatören under hela etablerings
och genomförandefasen (36 månader heltid) och det löpande
arbetet med både extern och viss intern kommunikation i ett
flertal kanaler och format.

Utveckling hemsida och CRM 2018-01-15
samt tryckta
kommunikationsmaterial

2021-01-14

152 500 Kostnaden är kopplad till inköp grafisk form, foto och rörlig
bild, uppbyggnad av en hemsida samt kostnader för eventuellt
tryckta kommunikationsmaterial, CRM-system och utskick.
Detta sker i huvudsak under uppstarts- och etableringsfasen.

Nationell inkubatorkonferens i 2020-04-01
Visby

2021-01-14

110 000 Konferensen är en plattform för att sprida lärdomar och
resultat, presentera innovationer och nätverkande. Under
konferensen finns också möjlighet att presentera och förankra
eventuella förändringar inför inkubatorns fortsatta
verksamhet, exempelvis ägandeform eller inriktning.
Konferensen äger rum i Visby, i externa lokaler. Drygt 100
deltagare från olika delar av landet.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-01-15 2021-04-14

Kostnad
Beskrivning
623 512 Under avslutsarbetet kommer projektledaren och controllern i
samråd med projektägaren och samarbetsparterna att
genomföra en slutlig utvärdering och återrapportering av
projektet och dess resultat. Bland annat kommer en analys av
mål och resultat och hur de horisontella kriterierna
genomsyrat verksamheten belysas. Beroende på hur förslaget
för fortsatt drift och ägande ser ut kommer man under denna
period också påbörja arbetet med en eventuell
verksamhetsövergång.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
593 946 Aktiviteten rymmer delaktiviteter som tillsammans syftar till
att på ett utförligt sätt kunna utvärdera och analysera
verksamhetens arbetssätt, mål och resultat, organisation samt
ägandeförhållanden. Detta underlag ska användas för såväl
internt lärande och verksamhetsutveckling likväl som för att
sprida erfarenheter och lärdomar till andra intressenter externt.
En viktig del i arbetet är också att ta fram förslag på hur en
nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör och kan drivas och
av vilka ägare och samarbetsparter.

Delaktivitet
Extern utvärdering

Startdatum Slutdatum
2018-03-15 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
230 000 Syftet med den externa utvärderingen är att stödja projektet
under genomförandet samt att fånga dess resultat. Den externa
utvärderingen ska tillsammans med övriga utvärderings- och
lärandeinsatser bidra till att projektet tydligt kan se och
analysera hur de horisontella kriterierna påverkar projektets
mål och resultat. Den externa utvärderaren ska även delta i
aktiviteter som gynnar lärandet mellan andra projekt som
också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden
och/eller ligger inom samma verksamhetsområde.

Läranderesor

2018-01-15

2021-01-14

90 000 Nätverks- och läranderesor syftar dels till att bygga nätverk
och samverkan samt dels till kunskaps och erfarenhetsutbyte
med andra innovationsmiljöer och aktörer som erbjuder stöd
för entreprenörskap och företagande. både regional, nationellt
och internationellt. Totalt görs tio resor med hela eller delar av
projektets centrala organisation och i vissa fall även
representanter från projektägare och samarbetsparter.

Forskning

2019-01-01

2020-12-31

273 946 Forskare vid Uppsala universitet kommer under 2019 och
2020 att utvärdera och analysera hur ett urval av projektets
olika processer leder till innovation och utvecklingen av nya
lösningar kopplat till digitalt entreprenörskap - detta för att
komplettera det löpande utvärderings- och lärandearbetet med
viktig forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och andra
intressenter värdefull input kring digital innovation och
digitalt entreprenörskap.

Aktivitet
Idé och prototyputveckling

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
1 475 500 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela
genomförandefasen och syftar till att nå det övergripande
målet om att främja innovation och teknisk utveckling.
Insatserna ska ge entreprenörer (eller blivande entreprenörer)
möjlighet att uppfinna, utveckla, testa och lansera idéer,
prototyper och färdiga varor och tjänster som möter kända
behov och marknadens förutsättningar.

Delaktivitet
Löpande behovsanalyser

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2020-09-30

Kostnad
Beskrivning
120 000 Kulturarvsinkubatorn kommer genomföra årliga
undersökningar som syftar till att samla underlag för att
analysera marknadens behov och förutsättningar. Detta för att
kunna vägleda entreprenörer i utvecklingen av deras idéer och
för att ha som underlag för återkommande innovation camps.

Innovation camps

2018-05-01

2020-09-30

752 500 Kostnaderna är kopplade till genomförandet av tio workshops,
hackatons eller liknande praktiska sammankomster där
deltagarna gemensamt arbetar för att finna lösningar på kända
problem och utmaningar. För att möjliggöra ett brett och
likvärdigt deltagande, oavsett geografisk hemvist äger hälften
rum på Gotland och andra hälften på olika ställen i landet.
Målgruppen för dessa idégenereringsprocesser är befintliga
kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis ITutveckling, digital kommunikation och digitisering, speldesign
samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt
finna lösningar på olika behov. Syftet är att finna både idéer
och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i
inkubatorns stödprogram. Förankring samt tvärsektoriellt
nätverkande och kunskapsutbyte är också en effekt av dessa
sammankomster.

Koncept och
prototyputveckling

2018-05-01

2021-01-14

360 000 Varje entreprenör kommer erbjudas stöd för att utveckla sina
idéer till lösningar som går att lansera som en kommersiell
produkt. Stödet är till stora delar individuellt anpassat och
innefattar förutom rådgivning och stöd från interna och
externa resurser även möjlighet att ta fram prototyper med
hjälp av resurserna i Riksantikvarieämbetets
utställningsverkstad, kontorsservice med mera. Skulle varje
entreprenör få allt sitt stöd helt individuellt skulle budgeten
räcka till ca 40 timmar var. Inkubatorn kommer dock
uppmana entreprenörer att samverka och även ta del av stöd
gemensamt.

Tester och utvärderingar

2018-10-01

2021-01-14

243 000 För att kunna erbjuda entreprenörer möjlighet testa och
utvärdera olika tjänsters funktion och match gentemot
marknadens behov och förutsättningar kommer projektet
utveckla en infrastruktur för tester och demonstrationer inom
kulturarvsområdet. Test- och demonstrationsmiljöer har, i takt
med den snabba och avancerade utvecklingen av varor och
tjänster, blivit allt viktigare för både näringsliv och offentlig
sektor. Det långsiktiga målet med att utveckla en
testinfrastruktur inom kulturarvsområdet är också att etablera
en testbädd som med stöd av regeringens satsning ¿Testbädd
Sverige¿ kan bidra till att Sverige (och Gotland) stärker sin
position som en globalt attraktiv plats för framstående
forskning och innovation. Testerna behöver ske tillsammans
med presumtiva kunder och användare och aktiviteten
innefattar därför även resekostnader för deras deltagande.

Aktivitet
Ökat entreprenörskap och
företagande

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
6 118 380 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela
genomförandefasen och syftar till att nå det övergripande
målet om ökat entreprenörskap och företagande. Insatserna
ska ge entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitalisering, digitalt bevarande, digitalt tillgängliggörande
och digital förmedling av kulturarv stöd för att utveckla och
på sikt skala upp sina företag. Stödet kommer bestå av
traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsstöd och
kontorsstöd.

Delaktivitet
Drift och utveckling av
Kulturarvsinkubatorn

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
5 440 257 Aktiviteten innebär det löpande arbetet med att etablera, driva
och vidareutveckla Kulturarvsinkubatorns verksamhet och
erbjudande i syfte att skapa en långsiktigt hållbar modell för
såväl ägandeform och finansiering som för att nå det
övergripande målet att främja innovation och teknisk
utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom
en kulturarvsinkubator med tydligt nationell förankring på
Gotland. Här finns personalkostnaden för projektledare och
controller under hela etablerings- och genomförandefasen
samt kostnader för att genomföra sex workshops med
partners, styrgrupp och referensgrupper rörande
kulturarvsinkubatorns verksamhet och resultat, utveckling,
ägandeform, framtid med mera.

Kulturarvsspecifikt stöd

2018-01-15

2021-01-14

120 000 För att överbrygga kända hinder för utvecklingen av
kulturarvsmarknaden kommer samtliga entreprenörer ta del av
kulturarvsspecifika föreläsningar, rådgivning och coachning
samt nätverkande med presumtiva kunder. Stora delar av
stödet kommer från projektägaren och samarbetsparterna och
sker ofta i grupp.

Affärsutveckling

2018-05-01

2021-01-14

558 123 Kostnaden är kopplad till föreläsningar, rådgivning och
coachning för affärsutveckling och företagande. Både affärsoch idéutvecklingen i programmet bygger på modeller från
Lean Startup. Stora delar av stödet kommer från projektets
samarbetsparter och sker ofta i grupp. Projektägaren kommer
erbjuda möjlighet att ta del av kontorsservice i
Riksantikvarieämbetets lokaler och vissa utbildningsmoment
sker också på Science Park Gotland. Aktiviteten rymmer även
kostnaden för en rådgivare som kommer vara anställd av
Science Park Gotland.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Den individuella rådgivningen och coachningen för att utveckla och testa nya lösningar samt delar av det
kulturarvsspecifika och mer generella stödet för affärsutveckling kommer ske riktat mot enskilda företag.
Den budgeterade kostnaden nedan utgör det maximala stöd som sammanlagt 30 entreprenörer kan ges.
Projektet kommer även följa de villkor som står i Tillväxtverkets beslut om stöd vilket också kan innebära att
företagen som tar del av stödet måste vara med och finansiera detta.
Om ja, ange budgeterad kostnad
1 950 000
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering

Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
Traditionellt har
inkubatorer utanför
storstäderna svårare att
attrahera entreprenörer därav vikten av att arbeta
med nationell förankring
och rekrytering.
Förstudien har intervjuat
ett drygt 30-tal företag för
att estimera möjligt antal
för intag.

30 företag

Antal företag som får
bidrag

företag

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

30 företag

Antal organisationer som
får stöd

Samtliga företag som
ingår avtal med
inkubatorn kommer
erbjudas individuellt
anpassat stöd, i enlighet
med gällande förordningar
för statsstöd.

organisationer

Antal företag som
samarbetar för att stärka
sin innovationskraft

30 företag

Kulturarvsinkubatorns
arbetsmodellen bygger på
att företagen som får stöd
samarbetar för att utveckla
sina varar och tjänster och
att de deltar i
samskapande
innovationsprocesser.

8.3 Ange programspecifikt mål
Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
1 490 000

2019
1 750 000

2020
1 750 000

2021
380 000

- Projektledare

600 000

600 000

600 000

200 000

- Controller

360 000

540 000

540 000

180 000

- Kommunikatör

480 000

480 000

480 000

0

50 000

50 000

50 000

0

0

80 000

80 000

0

349 000

430 667

443 667

226 666

- Idé och
affärsrådgivare
- Forskare
Extern
sakkunskap och
externa tjänster

Totaler
5 370 000

1 450 000

Kommunikations
tjänster

100 000

50 000

50 000

150 000

- Utvärderingar
och
undersökningar

60 000

100 000

100 000

60 000

- Föreläsare och
rådgivare

180 000

250 000

250 000

0

- övriga externa
tjänster

9 000

30 667

43 667

16 666

Resor och logi

349 200

395 200

313 600

36 000

- Reskostnader

266 000

301 000

249 000

33 000

- Logikostnader

83 200

94 200

64 600

3 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

62 000

92 000

76 000

0

Materialkostnade
r

62 000

92 000

76 000

0

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

954 822

1 127 142

1 127 142

243 512

3 452 618

- Personal
anställd av RAÄ
med
schablonsats 15
procent

922 781

1 038 128

1 038 128

243 512

- Personal
anställd av SPG
med
schablonsats 15
procent

32 041

32 041

32 041

0

- Personal
anställd av UU
med
schablonsats 20
procent

0

56 973

56 973

0

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

3 205 022

3 795 009

3 710 409

886 178

11 596 618

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Investeringar i
portföljbolag

Summa,
faktiska
kostnader
Offentligt bidrag
i annat än pengar

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering
- Region
Gotlöand

Hållbara
Gotland

1 094 000

230 000

2018
1 419 800

2019
1 694 700

2020
1 665 000

2021
438 800

709 900

706 125

0

0

Totaler
5 218 300

- Region
Gotland

Anslag 1:1

0

282 450

1 665 000

438 800

709 900

706 125

0

0

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 419 800

1 694 700

1 665 000

438 800

5 218 300

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

208 890

222 420

202 620

8 580

Hållbara
Tillväxtverket Gotland

- RAÄ

Tjänst.
Arbetstid

- RAÄ

Tjänst
Utställningsve
rkstad

37 331

63 996

58 663

0

- UU
Speldesign

Tjänst.
Arbetstid

31 680

31 680

31 680

0

- UU
Informatik

Tjänst.
Arbetstid

31 680

31 680

31 680

0

- UU
Tjänst.
Konstvetenska Arbetstid
p

31 680

31 680

31 680

0

- SPG

24 200

24 200

24 200

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Summa,
medfinansieri
ng

1 785 261

2 100 356

2 045 523

447 380

6 378 520

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

1 785 222

2 100 309

2 045 409

447 378

6 378 318

55,7 %

55,34 %

55,13 %

50,48 %

55 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

50 %

50 %

50 %

50 %

40,91 %

Andel privat
finansiering

0%

0%

0%

0%

0%

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering

Tjänst.
Arbetstid

Sökt belopp

6 378 318

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Nej

Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

En särskild bilaga redovisar kostnadsberäkningen för
posten för "Tjänst. Utställningsverkstad" då detta hos
stödmottagaren är en särskild resurs som inte bör
räknas in i n som en indirekt kostnad i
schablonpåslaget.

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Prel.upph.plan Kultuarvsinkubator.xlsx

Preliminär upphandlingsplan

2 Riskanalys Kulturarvsinkubator 20170908.xlsx

Riskanalys

3 Kulturarvsinkubator beräkning resurs.docx

Tjänst. Utställningsverkstad

4 Medfinansieringsintyg institutionen för Informatik och media Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

5 Medfinansieringsintyg institutionen för Konstvetenskap Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

6 Medfinansieringsintyg institutionen för Speldesign Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

7 Medfinansieringsintyg Region Gotland.pdf

Medfinansieringsintyg

8 Medfinansieringsintyg Riksantikvarieämbetet.pdf

Medfinansieringsintyg

9 Medfinansieringsintyg Science Park Gotland.pdf

Medfinansieringsintyg

10 Kulturarvsinkubator Samverkansavtal.pdf

Samverkansavtal

11 Delegation firmatecknare Kulturarvsinkubator.pdf

Firmatecknare

Signatur
Saknas

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/796
13 september 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder, till projektet DISA - Digital samhällsbyggnad
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet DISA - Digital
samhällsbyggnad (projektägare Region Gotland) med 41 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 10 790 303 kr ur anslag för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1) varav 3 821 115 kr ur 2018 års anslag, 3 456 010 kr ur
2019 år anslag, 3 141 774 kr ur 2020 års anslag och 371 404 kr ur 2021 års anslag
under förutsättning att projektet prioriteras av strukturfondspartnerskapet 4-5
december 2017.

• Beslutet avser perioden 2018-01-01 – 2021-04-30

Behovsanalys

För att nå en hållbar samhällsbyggnad och möta behoven hos företagen och
medborgarna behöver det bli enklare att komma åt regionens tjänster, i synnerhet
gällande samhällsbyggnad och tillväxt. Eftersom stor del av informationen idag lagras
och hanteras analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett
kostnadseffektivt sätt. Många analyser är tidskrävande och det är svårt att följa upp
ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. DISA – Digital samhällsbyggnad kommer
att lösa många av dessa knutar.
Syfte
Syftet med projektet är att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess som
förbättrar för kunderna och snabbar på handläggningsprocessen och samtidigt gör
den mer rättssäker.
Mål
Projektets övergripande mål är att Region Gotland har en sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering och bidrar till
en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är
tillgänglighet, transparens och delaktighet.
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Projektet tar ett helhetsgrepp om samhällsbyggnadsprocessen och ska arbeta fram
nya digitala verktyg för översiktsplanering, medborgardialog, detaljplaner, 3Dvisualisering, e-arkivering, webbaserad kartportal, förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser, e-tjänsteplattform, mina meddelanden med mera.
När projektet är avslutat är en hög nivå av arbetssättet vad gäller lagring, distribution
av data etc. digitaliserat och det är enkelt för kunder att komma i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Horisontella perspektiv
DISA syftar till att göra ärendehanteringen för företag och medborgare lättare vilket
bidrar till en jämställd öppen och hållbar planerings- och byggprocess.
Ärendehanteringen blir snabbare, mer transparant och minskar resandet samt öppnar
upp för digitala möten och distansarbete. Helt i linje med Regional Digital Agenda
och Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Genomförande
Projektet kommer att drivas av Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning i linje
med organisationens projektmodell. Delaktigheten i projektet säkras genom
samarbeten med näringslivet och andra kommuner. De olika delaktiviteterna i
projektet bygger på varandra och kommer kontinuerligt testas av mot kund, mot
andra kommuner och nationella initiativ för att vara så användarvänliga och i
framkant som möjligt.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-01 - 2021-04-30
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader
Övriga kostnader (resor)
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Övriga kostnader (schablon)
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat medfinansiering
Summa finansiering

2018
2019
2020
4 517 400 4 235 400 3 905 400
254 049 258 049 206 049
456800 456800 456800
168 500
95000
60000
191 400 389400 389400
457 958 457958 457958
2 894 839 2714128 2502657
8 940 946 8 606 735 7 978 264

2021
371 400
116 049
20000
0
0
2640
237999
748 088

Totalt
13 029 600
834 196
1 390 400
323 500
970 200
1 376 514
8 349 623
26 274 033

3 821 115 3 456 010 3 141 774
4 470 473 4 303 367 3 989 132
191 400 389 400 389 400
457 958 457 958 457 958
8 940 946 8 606 735 7 978 264

371 404
374 044
0
2640
748 088

10 790 303
13 137 016
970 200
1 376 514
26 274 033

Bedömning

DISA – Digital samhällsbyggnad ligger väl i linje med Regional Digital Agenda (RDA),
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och även nationella satsningar som görs inom
området samhällsbyggnad. Ansökan bygger på en väl genomförd förstudie där de åtta
huvudaktiviteter som utpekas i projektansökan visat sig vara de delar som behöver
arbetas med för att effektivisera Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess. Flera av
delarna inom projektet är i framkant i utvecklingen av digitala tjänster i Sverige och
kan göra Region Gotland till en pilot inom vissa delar av samhällsplaneringen. Att
projektet tar ett helhetsgrepp innebär att flödet i ärendehanteringen underlättas och
de brott mellan digitalt och analogt som finns idag arbetas bort och snabbar på
handläggningen.
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Flera av de insatser som projektet kommer att arbeta med kan agera testområden för
övriga förvaltningar inom Region Gotland i den digitaliseringsomställningsprocess
som organisationen just nu är inne i.
Under förstudien, som projektansökan bygger på, har stort intresse visats för
projektet och Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Gotlands Byggmästareförening, Lantmäteriet med flera skrivit på
medfinansieringsintyg där de kommer gå in med timmar i projektet visar på bred
förankring och stort intresse för projektet. Näringslivsorganisationer så som Tillväxt
Gotland och Gotlands förenade besöksnäring kommer involvera sina medlemmar
som testpiloter av de digitala lösningar som arbetas fram och projektet får på så sätt
förankring runt om på Gotland.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). DISA – Digital
samhällsbyggnad ligger i linje med strategiska styrdokument för Region Gotland och
kommer att bidra till att Region Gotland får bättre beslutsunderlag och en säkrare
beslutsgång som är lika för alla i samhällsbyggnadsprocessen.
Övrigt

Förutsättning för medfinansiering är att projektansökan prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 4-5 december 2017. Budgeten, så som den är indikerad
ovan, kan komma att ändras under beredningen av projektansökan hos
Tillväxtverket.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/2 Att öka
tillgången till, användningen av och kvaliteten på
IKT

Sparad

2017-09-08

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Digital samhällsbyggnad - DISA

1.2 Datum för projektstart

2018-01-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-04-30

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Gotland
Gotland
1.5 Typ av projekt

Projekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten med Regionen. Detta
genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det digitala flödet underlättar
ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess, vilket hjälper
till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess
skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en
kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform, integrera
Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och universitet, som alla
har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en snabbare
handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett mer långsiktigt hållbart
arbetssätt har införts.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

212000-0803

2.2 Organisationsnamn

Region Gotland

2.3 Juridisk form

Kommuner

2.4 Organisationens postadress

SE-621 81 Visby

2.5 Organisationens postnummer

621 81

2.6 Organisationens postort

Visby

2.7 Arbetsställenummer

1953-0013

2.8 Arbetsställenamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2.9 Besöksadress

Visborgsallén 19

2.10 Postnummer

621 81

2.11 Postort

Visby

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

18 97 50-3

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.16 Projektledare

2

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.17 Ekonomi

3

Namn

Martin Ekepil Ringelid

Telefon

0498269318

E-post

martin.ekepil-ringelid@gotland.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

Ja

Plusgiro

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering som den enskilt största
förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Digitalisering av samhällsinformationen är en
förutsättning för att företagen ska få en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Detta gäller i hög grad även
Gotland där ärendekedjan i samhällsbyggnadsprocessen idag har många analoga avbrott.
Med fokus på digitalisering som ger ökad tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och
effektivare processer skapas en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Digitala underlag ger bättre
beslutsunderlag och en säkrare beslutsgång som är lika för alla.
För att nå en hållbar samhällsbyggnad behöver det bli enklare för företagare, boende och besökare på Gotland
att medverka och bidra till samhällsutvecklingen. Eftersom stor del av informationen idag lagras och hanteras
analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Många analyser är
tidskrävande och det är svårt att följa upp ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. Sammantaget bromsar
detta samhällsutvecklingen.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland kartlagt dagens
samhällsbyggnadsprocess och resultatet visar var digitalisering ger störst mervärde för företagare, boende och
besökare. Resultatet av förstudien, tillsammans med resultaten från nationella projekt inom samhällsbyggnad,
ligger till grund för denna projektansökan.
Ordinarie verksamhet omfattar planering, handläggning och tillsyn. Några digitala innovationer och
utvecklingsinsatser ingår inte i den ordinarie verksamheten. Om en hållbar samhällsplanering ska nås krävs
det ett riktat projekt som tillför resurser och kompetens, och som samordnar de digitaliseringslösningar som
behövs.
Regional Digital Agenda för Gotland pekar ut sju strategiska områden där regionen bör sätta in extra resurser
för att genom digitalisering skapa tillväxt och utveckling. Ett av dessa områden är Digitalt stödd
samhällsplanering. Projektet effektuerar målen i Regional Digital Agenda för Gotland och bidrar även till
målen i Länsstyrelsens projekt Förenkla för företag.
Eftersom bredbandsutbyggnaden på Gotland är bäst i Sverige, kan digitala lösningar göra hela ön delaktig i
samhällsplaneringen. Detta är hållbart ur ett miljöperspektiv, då resandet minskar när det finns möjlighet till
digitala möten och även distansarbete. Med rätt prioriterad digitalisering kan nya tjänster och lösningar
skapas, som leder till ökad jämlikhet och minskar diskrimineringen mellan olika samhällsgrupper.
4.2 Omvärld och samverkan

Projektdeltagarna har under förstudien deltagit vid ett antal externa konferenser och möten inom
samhällsbyggnadsområdet, vilket givit en bra omvärldsbild. Ett flertal kommuner, projekt och aktörer inom
samhällsbyggnad har kontaktats. Kontakterna har konkretiserat bilden av andra satsningar inom digitaliserad
samhällsbyggnad och gett underlag för hur framtida samarbeten kan stärkas. Nationell och internationell
utveckling på området har undersökts, bland annat med Norge som kommit långt med digitaliseringsarbetet.
Även lagar och regler som påverkar projektet har studerats.
Kontakt har etablerats med flera regioner och kommuner som står inför samma utmaningar vad gäller
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Alla är mycket positiva till samverkan och projektet kommer
dela resultat och utbyta erfarenheter med bland annat Regionerna Kalmar, Jönköping och Kronoberg. Genom
portalen "Dela Digitalt" har kontakt etablerats med flera kommuner som har intresse av utbyte och
samverkan.
Inom regeringens program för digital förnyelse "Digitalt först" ska Lantmäteriet verka för att kommuner och
företag ska kunna dela information och samverka digitalt. Förstudien har haft flera möten med Digitalt Först
och fortsatt samverkan mellan projekten kommer etableras. Den nya standard som ska reglera informationen i
en grundkarta till detaljplan är ett samarbetsområde.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för digital utveckling ligger helt i linje med målen för
projektet. Kontakt har tagits med enheten för digitalisering, som kommer följa och stödja projektet.
Under förstudien har kontakt tagits med Boverkets satsning för digitala verktyg i lov- och byggprocessen
"Får jag lov?". Projektet kommer ha utbyte med "Får jag lov?" och ingå i arbetspaket Kartstöd, samt
implementera den reglering av nya detaljplaner som Boverket i dagarna presenterat.
Smart Built Environment har bjudit in förstudien att delta i projektet "Idéverkstad innovationslab", som syftar
till att inspirera offentliga aktörer att ta större steg i utvecklingen när man digitaliserar sin
samhällsbyggnadsprocess. Projekten kommer samverka och utbyta idéer inom området.
Andra nationella projekt och aktörer är Svensk Geoprocess, BIM Alliance och Nationell Geodatastrategi som
alla arbetar för innovation, tillväxt, digitalisering av offentlig förvaltning och en effektivare
samhällsbyggnadsprocess.
För e-tjänster använder Region Gotland "Open ePlatform", som utvecklades under RIGES-projektet.
Utvecklingen av plattformen samordnas i en användarförening där ett 70-tal kommuner samverkar och där
Region Gotland aktivt medverkar.
Projektet genomförs i enlighet med Region Gotlands Tillväxtprogram Gotland 2016-2020, som prioriterar
digitalisering, hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet. Att bredda delaktigheten, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd som till fler medborgargrupper, är ett annat fokusområde. Jämlikhet,
likabehandling och mångfald ska stå i fokus. Det är i kombinationen mellan specialiserad akademisk
innovation och bred förankring hos medborgarna som kreativa samarbeten skapas och nya möjligheter
öppnas.
Under förstudien har projektet förankrats hos företagarna på Gotland genom ett flertal informationsmöten,
enkäter och direkt kontakt med representanter för olika branscher. Dialog och förankring har också skett i
regionens gemensamma nätverk för kvalitet och digitalisering, vilket gett bra förutsättningar för ett
gemensamt engagemang och hög delaktighet från andra viktiga funktioner inom regionen.
Projektet kommer använda logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden på samtliga trycksaker,
presentationsmaterial, rapporter och mallar. Projektet presenteras på www.gotland.se och en
informationsskärm om projektet ställs upp i Region Gotlands huvudentré.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

En av de viktigaste intressenterna för detta projekt är näringslivet. De efterfrågar bättre service, högre
tillgänglighet, effektivare handläggning och tydligare information. Viktiga frågor är hållbart företagande med
bättre miljöalternativ, likvärdig handläggning och ökad jämställdhet.
Behovet av en digital samhällsbyggnadsprocess som förbättrar för det lokala näringslivet visar sig också i den
företagsranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje år. Region Gotland får låga omdömen och i den
senaste mätningen fick Gotland plats 256 av 290. Företagen upplever att det är svårt att få kontakt med
handläggare, att det är långa handläggningstider samt att processen är ineffektiv och svår att följa. I
förstudien har dagens samhällsbyggnadsprocess kartlagts och resultatet visar var digitalisering ger störst
mervärde för företagare, boende och besökare.
Under förstudien har flera informationsmöten hållits med olika branscher inom Gotlands näringsliv.
Projektidén har presenterats och förslag till förbättringsområden har samlats in. Direktkontakt har tagits med
flera nyckelpersoner i företagens branschorganisationer, vilket gett ytterligare förslag till områden som
projektet bör fokusera på.
Region Gotlands kundtjänst för bygglovsärenden har under förstudien kartlagt vilka frågor som kommit in
och om det varit några frågor som varit mer frekventa. De som ansökt om bygglov har fått svara på en enkät
som givit en god bild av vilka funktioner som bör utvecklas för att underlätta för företagen.
Näringslivet kommer medverka i projektet på flera olika sätt. En representant från näringslivet kommer ingå i
styrgruppen och där kunna bidra och påverka projektets arbete. Genom en aktiv dialog säkerställs att fokus
behålls på att underlätta och effektivisera för företagen.
Kontakt har tagits med Gotlands Byggmästareförening, som blir en viktig nod för att göra byggföretagen
direkt delaktiga vid exempelvis tester och förbättringsdiskussioner. Många bra förslag till förbättringar för
byggbranschen har framkommit redan under förstudien och de ser mycket positivt på en fortsatt medverkan i
projektet.
Gotlands besöksnäring kommer bidra till projektet genom att låta sina medlemsföretag testa olika funktioner
som tas fram under projektet. Det kan vara funktionalitet i tjänster eller utformning och innehåll i den
webbaserade kartportalen. Vid frukostmöten kommer medlemsföretag kunna delta och ge inspel till projektet.
Tillväxt Gotland, en samarbetsorganisation för att skapa tillväxt på Gotland, vill gärna bidra till projektet. Här
är alla branscher och många företag medlemmar. Tillväxt Gotland anordnar företagsdagar och andra möten
där projektet kommer delta, kontakter knytas och förbättringar diskuteras och testas.
Flera andra företag och organisationer, som Visby Centrum, Gotlandshem och Almi Företagspartner, har
kontaktats under förstudien. De ser positivt på projektet och vill gärna bli kontaktade när projektet är igång
för att diskutera olika förbättringar och testa framtagna lösningar.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Denna projektansökan har koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen, dels genom sina horisontella
åtgärder och dels genom att samverkan inom regionen och mellan företag och akademi stärks. Projektet
bidrar till strategin genom att länka samman Östersjöregionen via digitala verktyg som stärker
kommunikationen inom regionen. Projektet bidrar även med att länka samman medborgare, företag och
besökare med Region Gotland och övriga delar av Östersjöregionen.
Projektet bidrar till att underlätta för företag att utvecklas. Detta gynnar det lokala näringslivet och ger
möjlighet till fler arbetstillfällen. Genom projektet skapas enklare och smartare arbetssätt och metoder genom
hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom det strategiska partnerskap som tecknats mellan Region Gotland
och Uppsala Universitet Campus Gotland kan ett fördjupat samarbete skapas. Detta kan röra utveckling och
test av lösningar i de olika aktiviteterna, som 3D-visualisering, men även uppföljning och utvärdering av hur
projektet lyckas med sin kommunikation och sina mål inom jämställdhet, lika möjligheter, ickediskriminering och miljö.
Ytterligare en konkret del av projektet som har direkt koppling till Östersjöstrategin är den horisontella
åtgärden Spatial Planning. Projektet kommer på ett tydligt och positivt sätt främja användningen av fysisk
planering i kustområden och kunskaperna kommer att spridas till länder inom Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Övergripande mål
Gotlands företagare, boende och besökare har goda förutsättningar till utveckling och upplever god kvalitet i
kontakten med Region Gotland. De känner till och använder digitala tjänster som utvecklar företagen och
underlättar vardagen.
Projektmål
Region Gotland har en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering
och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är tillgänglighet,
transparens och delaktighet. Projektet förenklar statistisk redovisning och uppföljning.
Delmål
1. Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar, såväl geografiskt mellan stad och landsbygd som
till fler medborgargrupper. Delaktigheten gör samhällsplaneringen mer jämställd, icke-diskriminerande och
hållbar.
Aktiviteter:
* Digitala översiktsplaner - Grundläggande samhällsinformation är tillgänglig, interaktiv och uppdaterad
vilket främjar näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Digitaliserad medborgardialog ökar möjligheten
för fler medborgargrupper att påverka samhällsutvecklingen.
* Digitala detaljplaner - Med digitala detaljplaner kan företagen planera och bygga kostnadseffektivt.
Handläggning av ärenden är rättssäker och jämlik.
* 3D-visualisering - 3D-modeller underlättar medborgardialog och projektering, och utgör bättre underlag för
beslut.
* E-arkivering - Ökad transparens, tillgänglighet och effektivisering.
2. I en digital kartportal kan företag, boende och besökare hämta samhällsinformation och göra egna analyser.
Öppna geodata, som följer nationell standard, bidrar till hållbar utveckling och likabehandling.
Aktiviteter:
* Webbaserad kartportal - Förenklad tillgång till relevant och aktuell information leder till besparingar och
effektivisering. Öppna geodata bidrar till innovation och tillväxt.
* Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser - Hållbar byggprojekteringen genom effektivare
samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i de beslut som tas.
3. Via digitala tjänster hanterar och följer företag och privatpersoner sina ärenden. Eftersom
ärendehanteringen och kommunikation är digital blir handläggningen jämställd, mer effektiv och företagens
kostnader minskar.
Aktiviteter:
* E-tjänsteplattform - Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster, kortare handläggningstider och förenklad
dialog mellan sökande och myndighet.
* Mina meddelanden - Ökad Nöjd Kund Index när kundernas kontakt med Regionen förenklas och digitala
kanaler ökar jämställdhet och likabehandling.
5.2 Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är företag och organisationer på Gotland. Även fastighetsägare på Gotland
tillhör den primära målgruppen eftersom de till stor del kommer använda samma information och tjänster
som företagen.
Projektets sekundära målgrupper är myndigheter, andra kommuner och nationella projekt inom
samhällsbyggnad. Även verksamheter och medarbetarna vid Region Gotland som är berörda av
samhällsbyggnadsprocessen utgör denna målgrupp eftersom de kommer påverkas positivt av projektets
resultat. Utvecklingen kommer även gynna verksamheter som skolan, socialtjänsten, samt det regionala
utvecklingsarbetet vid exempelvis strategisk planering av framtida serviceutbud.
För samtliga målgrupper kommer de horisontella kriterierna sättas i fokus. Hållbar utveckling och
miljöcertifiering är en viktig förutsättning för tillväxt inom näringslivet och något som digitalisering i stor
utsträckning bidrar till. Nya digitala lösningar bidrar till jämlikhet, icke-diskriminering och lika möjlighet för
alla att enkelt ta del av samhällsinformation och delta i medborgardialogen.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Andelen nöjda kunder som använder Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänster har ökat. Företag upplever att
Region Gotlands service har förbättrats jämfört med 2016 (referensvärde 2,41 i Svenskt Näringslivs
företagsranking 2016). Företag upplever att Region Gotlands information har förbättrats jämfört med 2016
(referensvärde 2,52 i Svenskt Näringslivs företagsranking 2016).
Region Gotland är i framkant i Sverige vad gäller digitala lösningar i samhällsbyggnadsprocessen. En
förbättrad dialog med företagare och privatpersoner som bor och verkar på Gotland har uppnåtts genom att
information finns lagrad korrekt, rättssäkert och med en hög tillgänglighet.
Det är en hög nivå av digitalisering gällande medarbetarnas arbetssätt, lagring och distribution av data.
Genom tillämpning av Region Gotlands policy för informationssäkerhet säkerställs att all information i
samhällsbyggnadsprocessen förvaltas och hanteras korrekt utifrån kraven på spårbarhet, riktighet,
tillgänglighet och konfidentialitet. Sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhetsmål och
politiska mål genomförs på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.
När projektet är avslutat är det enkelt för kunder att komma i kontakt med förvaltningen. Handläggningen är
effektiv och hållbar. Ansökningar kommer in digitalt och vissa moment i handläggningen är automatiserade.
Miljöpåverkan har minskat genom bland annat färre transporter, minskad pappersförbrukning och minskat
lokalutnyttjande.
De viktigaste enskilda resultaten är:
* Ökad nöjdhet hos företagare och privatpersoner i kontakten med Region Gotland
* Snabbare och mer likriktad handläggning av ärenden
* Ökad tillgänglighet för kunder som vill komma i kontakt med förvaltningen
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i samhället att ta del av samhällsinformation
* Minskad miljöbelastning och bidrag till hållbar utveckling
* Ökad delaktighet och förståelse för företagare och medborgare i samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar
till en långsiktigt hållbar utveckling
* Ökat byggande genom en förenklad sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
Gotland har den mest digitaliserade samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Automatiserade tjänster
underlättar kommunikationen med företagare och medborgare. Företagare, boende och besökare har vant sig
vid och uppskattar hög tillgänglighet och transparens i kontakten med Region Gotland. Det långsiktiga
resultatet och effekten av projektet blir att Regionen uppfattas som modern och tilltalande.
Projektet har ökat effektiviteten i planerings- och byggprocessen och gjort det enklare att planera och bygga
på Gotland. Ökat byggande har lett till fler arbetstillfällen och bidragit till att lösa bostadsbristen. Projektet
har bidragit till att Gotland når målet att ha 65 000 medborgare år 2025.
Projektet har bidragit till prioriteringarna Smart tillväxt och Hållbar tillväxt i Europa 2020-strategin. Digitala
tjänster har minskat påverkan på miljön och skapat möjligheter för tillväxt på Gotland genom att lokala
företag har utvecklats och växt. Resultaten från projektet har bidragit till att driva på den digitala
utvecklingen för hela regionen, vilket är nödvändigt för att möta framtidens samhällsutmaningar att leverera
kvalitativ service till allt lägre kostnad.
I verksamheten är digitaliserade och automatiserade tjänster naturliga delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Resultatet av projektet förvaltas och upprätthålls genom den kunskapsbank som projektet byggt upp. Genom
förändringsledning och rekrytering med digitalisering i fokus vidareutvecklas de arbetssätt och digitala
lösningar som projektet upprättat.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

1. Projektägare, som bland annat beslutar om genomförande, finansiering och projektmål, samt är ordförande
i styrgruppen. Det är samhällsbyggnadsdirektören som är projektägare.
2. Styrgrupp, som bland annat löpande följer projektet, beslutar om nödvändiga korrigerande åtgärder och
godkänner projektrapportering. Projektstyrgruppen består av samhällsbyggnadsdirektör, direktör för kvalitet
och digitalisering, regional utvecklingsdirektör och representant från näringslivet.
3. Projektledare, som bland annat planerar, leder och fördelar arbetet, återrapporterar till projektägare och
styrgrupp samt ansvarar för projektdokumentationen. Projektadministrationen sköts av projektledaren, med
stöd av projektgruppen. Projektledare är en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med
mångårig erfarenhet i att leda större projekt. Projektledaren ansvarar för samarbetet med andra myndigheter,
kommuner och näringslivet.
4. Biträdande projektledare, som biträder projektledaren i projektets alla frågor. Biträdande projektledare är
en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med flerårig erfarenhet i att leda större
projekt.
5. Projektcontroller, som utses av projektägaren och samordnar alla ekonomiska aktiviteter, gör
konsekvensanalyser och hjälper projektledaren med uppföljning och rapportering. Projektcontrollern ansvarar
även för avtal och upphandling, med hjälp av upphandlingsteamet vid Region Gotland. Projektcontrollern är
ekonomichef vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
6. Projektkommunikatör, som ansvarar för och genomför kommunikationsplanen. Kommunikatören driver
även den förändringsledning som projektet innebär.
7. Projektgrupp, som utses av projektledaren. Gruppen består av en delprojektledare för varje huvudaktivitet.
Projektgruppen ansvarar för förankringen i verksamheten.
6.2 Arbetssätt
För att nå målen ska projektet ha en aktiv dialog med företagare, och även medborgare och besökare. Det är
nyttan och upplevd kvalitet för företagare, medborgare och besökare som ska stå i fokus, i varje aktivitet och
genom hela projektet. Det är kundernas behov som styr aktiviteterna och dessa ska tydligt och transparent
dokumenteras och kommuniceras. Därtill ska projektet vara fast förankrat i verksamheten, där kunskapen om
de digitala arbetssätten ska byggas, och ta tillvara den politiska viljan till utveckling genom digitalisering.
De horisontella kriterierna ska gå som en röd tråd genom hela projektet. Miljömålen ska kvantifieras och för
varje aktivitet ska det tydligt beskrivas hur denna bidrar till jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering.
Delaktigheten i projektet säkras genom samarbeten med näringslivet och andra kommuner. Projektet ska
aktivt verka för delaktighet från organisationer för funktionsnedsatta och andra minoriteter i samhället,
exempelvis Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. Projektet ska även samarbeta med Regionens
jämställdhetsstrateg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av att de horisontella kriterierna följs.
Projektet utförs enligt Region Gotlands projektmodell. I projektmodellen ingår tydliga dokument och
riktlinjer för projektorganisation, planering, genomförande, uppföljning och förvaltning. Projektledningen
kan modellen och i projektnätverk utvecklas kunskaperna ytterligare. Projektet kommer ta fram en plan för
överlämning till förvaltning. Planen följer Region Gotlands systemförvaltarmodell vilket tryggar bestående
resultat från projektet.
Projektorganisationen, med styrgrupp, projektledare och projektgrupp, har en tydlig ansvarsfördelning och
utvärderar kontinuerligt projektets olika delar. En mall för lägesrapportering gör det enklare att redovisa läget
för aktiviteterna inför projektavstämning. Projektledaren ansvarar för att rapportera eventuella avvikelser till
styrgruppen som sedan beslutar ifall åtgärder behöver vidtas.
Informationsträffar kommer genomföras för förvaltningens medarbetare. Information kommer också finnas
på Region Gotlands intranät. Ett sätt att få delaktighet och engagemang för projektet är att arbeta
projektorienterat och digitalt i den dagliga arbetsmiljön. Projektgruppen ska dela med sig av information om
sitt arbete på en egen webbsida som delas av alla i projektet.
En kommunikationsplan tas fram som bland annat beskriver nuläge, mål, målgrupper, budskap och
aktiviteter. Genom att använda flera olika kanaler för information och resultatspridning når resultaten av
projektet ut till företag, medborgare och besökare på Gotland. I kommunikationsplanen ingår även
samarbetskommuner och andra intressenter. Resultaten och erfarenheterna kommer att delas på Dela Digitalt
och andra liknande platser.
Projektet kommer sätta upp en plan för utvärdering och lärande. Utvärderingen ska göras kontinuerligt av en
extern konsult och ska beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i relation till de
genomförandeplaner och mål som finns för projektet.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
344 000 Kommunikation och resultatspridning enligt beskrivning i
delaktiviteter.

Delaktivitet
Informationsmaterial

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
80 000 Extern och intern kommunikation och resultatspridning
kommer genomföras under hela projektet och även efter
projektavslut. En plan för framtagande av
informationsmaterial upprättas och vid projektstarten ska
material, som följer Tillväxtverkets riktlinjer, tas fram och
spridas.
Projektets ska sätta upp en webbplats där projektet och
resultaten kontinuerligt kommuniceras. Affisch eller rollup
med information om projektet ska sättas upp på platser som är
tydligt synliga för allmänheten, och även en skylt med
projektets namn och huvudsakliga mål ska sättas upp.
I alla kanaler, utskick och på allt informationsmaterial ska det
tydligt framgå att projektet fått stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Vid möten och andra
informationstillfällen, externt och internt, ska detta tydligt
kommuniceras.
Efter projektavslut ska en permanent skylt med EU-logotypen,
som kommunicerar projektet, målet och det offentliga stödet,
sättas upp där den är tydligt synlig för allmänheten.

Kommunikationsplan

2018-01-01

2021-04-30

264 000 Projektet kommer ta fram en kommunikationsplan i enlighet
med Region Gotlands projektmodell och som följer
Tillväxtverkets riktlinjer för kommunicering av projekt
finansierade via Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektkommunikatören ansvarar för kommunikationsplanen.
Arbetet med förstudien har visat att förankringen av projektet
och de olika aktiviteterna är mycket viktig för hur projektet
lyckas. Informationskanalerna ska vara tydliga, välkända och
en kontinuerlig dialog med projektets målgrupper ska hållas.
Kommunikationsplanen ska följa intentionerna i Region
Gotlands vision, grundläggande värdering och
kommunikationspolicy. Den ska även följa Region Gotlands
grafiska profil, så att projektet får en tydlig avsändare och
stärker förtroendet gentemot omvärlden.
Kommunikationsplanen ska tydligt beskriva:
* Syftet: Varför behövs kommunikationen och vad ska den
bidra med i projektet?
* Vad behöver kommuniceras: Vilket är budskapet och hur
ska detta anpassas till målgruppens kunskaper, attityder och
erfarenheter?
* Vem är mottagare: Vilka grupper vill vi nå? Vilka är
prioriterade och finns det grupper som vill stödja eller
motverka projektet?
* I vilken form: Vilka kanaler är bäst för att nå olika grupper
och föra fram olika budskap?
* Vid vilka tillfällen: När i tiden och hur ofta är det bäst att
genomföra kommunikationen för att uppnå bäst resultat?
* Vem ansvarar: Vem är den bästa budskapsbäraren för just
denna kommunikationsinsats?
* Budget: Vad kostar kommunikationen i tid, pengar och
kompetens?
Det ska tas fram en plan för hur kommunikationen utvärderas
och hur effekten kontrolleras. Planen ska beskriva vilka
metoder som ska användas för att utvärdera
kommunikationsinsatserna, hur resultatet ska följas upp, när
det ska ske och vilka förbättringar i kommunikationen som
ska genomföras. Utvärderingen ska beskriva hur projektet i
sin kommunikation lyckas uppnå de horisontella kriterierna
och vad som kan göras för att bidra till bättre miljö,
jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
371 400 Slutredovisningen följer Region Gotlands projektmodell och
uppfyller de krav som Tillväxtverket ställer på avrapportering
av projekt. Projektledaren ansvarar för slutredovisningen.
Under projektet görs löpande utvärdering av varje aktivitet.
Här beskrivs vilka resultat som uppnåtts i aktiviteten,
utvärdering och analys av dessa görs, och ekonomiskt utfall
och eventuella avvikelser redovisas. Varje utvärdering ger
underlag för om något i planen måste ändras och hur
aktiviteten och projektet som helhet ska drivas vidare. Frågor
som ställs vid utvärderingen är:
* Är resultaten uppnådda?
* Leder resultaten mot målet?
* Håller budgeten?
* Håller tidsplanen?
* Är de personella resurserna rätt?
* Har några förutsättningar ändrats? Orsak och verkan.
* Vad återstår och hur drivs arbetet vidare?
I slutredovisningen sammanställs resultaten från alla
aktiviteter och en utvärdering och analys av projektets som
helhet görs. I slutrapporten redovisas:
* Hur projektet bedrivits för att lösa uppgiften.
* Projektbudget med utfall och eventuell avvikelse. Vid sidan
av slutrapporten lämnas en separat, mer detaljerad ekonomisk
rapport.
* Projektets resultat, med kvalitet, tid och orsakerna till
resultatet.
* Rekommendationer framåt från projektet.
* Överlämning som säkrar en god förvaltning av
projektresultatet.
* Plan för spridning av resultatet.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
464 196 Projektet kommer anlita en extern aktör för att sköta
utvärdering och uppföljning. Aktören ska rapportera till
projektet och även delta i att utvärderingsresultaten sprids,
såväl internt som till omvärlden. Aktören kommer också
bevaka vilka andra projekt som finansieras inom Regionala
utvecklingsfonden och följa upp att projektet bidrar till Europa
2020-strategins mål: en smart, hållbar och inkluderande
tillväxt i Europa.
Relevanta projektresultat kommer spridas under hela
projekttiden. Flera kommuner och regioner är i samma
digitaliseringssituation och utbyte av erfarenheter och resultat
kommer ske genom Dela Digitalt, workshops och konferenser.
Vid direkta samarbeten kommer också resultaten delges.
Flera nationella digitaliseringsprojekt är intresserade av
resultaten och diskussioner har inletts kring utbyte och
deltagande i referensgrupper där projektet kan bidra till
kunskapsutveckling och lärande.
Projektresultaten kommer spridas till företagare, dels genom
direkt delaktighet vid tester och dialog kring olika digitala
lösningar, dels vid informationsmöten och workshops. På så
vis kan projektet fånga upp användarnas behov och på Region
Gotlands webbplats kommer resultaten delges så att även
finansiärer, boende och andra intressenter får kännedom om
projektet och dess resultat.
Uppföljningen kommer studera och bedöma resultaten i
projektet och analysera hur väl effekterna stämmer överens
med projektets planer och mål, både övergripande och per
delmål.

Aktivitet
Digitala översiktsplaner (Akt
1)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2019-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 042 400 Översiktsplan för Gotland, innefattande tolv fördjupningar, är
styrdokument för Region Gotlands mark- och
vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har
exploatörer, byggföretag och medborgare endast tillgång till
planerna som inskannade pdf-filer, vilket gör dem svåra att ta
till sig och det går inte att göra sökningar eller analyser. När
aktörer inom byggbranschen inte kan projektera med hänsyn
till planerna är risken för extra kostnader och förseningar stor.
En medborgardialog där alla, oavsett kön, ålder eller ursprung,
kommer till tals är en förutsättning för en hållbar
samhällsutveckling. Idag är det fortfarande till största delen
män i övre medelåldern och vana exploatörer som lämnar
synpunkter och önskemål under samråd och utställning för
översiktsplanerna.
Målet med att digitalisera Region Gotlands översiktsplaner är
att informationen ska finnas tillgänglig, vara interaktiv och
uppdaterad. Informationen främjar näringslivet och bidrar till
ökad sysselsättning.
Gotlands bredbandsnät ger goda förutsättningar att digitalt nå
invånare över hela ön. Digital information förbättrar även
möjligheterna för den stora andelen deltidsboende på Gotland
att ge sina synpunkter och medverka under exempelvis
samrådsfaser.
Medborgardialogens digitala möjligheter gör hela processen
mer transparent, vilket resulterar i en ökad kunskap om
exploatering och bevarande. Näringsliv, invånare och
besökare känner till och använder sina olika möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen. Genom digitala kanaler och
moderna arbetssätt ökar jämställdheten där såväl barn som
unga och nyanlända deltar i planeringsprocessen.
Aktiviteten innebär att Gotlands översiktsplaner digitaliseras
och integreras i samma geodatabas som detaljplaner och
planprogram. I en omvärldsanalys kontaktas andra kommuner
för samverkan och för att ta fram den bästa interaktiva
lösningen. Planering och genomförande görs i samverkan med
Länsstyrelsen på Gotland.
Med ett högt tryck på byggande ligger fokus i ordinarie
verksamhet på framtagande av nya och uppdatering av
befintliga översiktsplaner. Projektet möjliggör tolkning och
överföring av befintliga översiktsplaner till en gemensam
geodatakatalog.
En karttjänst för medborgardialoger skapas, som ger
företagare, medborgare och besökare möjlighet att lämna sina
kommentarer, bilder och berättelser. Detta bidrar till
utvecklingen av olika områden och platser i länet. Karttjänsten
breddar medborgarinflytandet till grupper som vanligen inte
deltar i samhällsplaneringen vilket ger en förbättrad och
breddad tillgång till personliga och sociala
planeringsunderlag.
3D-visualisering används som ett naturligt verktyg i
medborgardialogen och i den interna exploaterings- och
planeringsprocessen, i syfte att effektivisera densamma och att
tydligare kommunicera förslag till exploatering och
detaljplaner externt.
Samrådsmöten och utställningar utvecklas med digitala
lösningar som förbättrar dialogen och möjliggör deltagande på
distans via webben.
Effekter
* Bättre vägledning till företag, boende och besökare
* Breddad medborgardialog där fler kan ta del av
översiktsplanerna
* Stärka demokratiska inslag och jämställdhets- och
jämlikhetsarbetet i olika processer som innefattar samråd
* Ökar delaktigheten och förståelsen för
samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling
* Genom digitala lösningar har samarbetet ökat med skolorna
* Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i

samhällsutvecklingen
* Snabbare handläggning när ärenden är mer kompletta
* Minskade tryckkostnader och minskad påverkan på miljön
* Effektivare aktualisering av översiktsplanerna

Aktivitet
Digitala detaljplaner (Akt 2)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
2 408 030 Dagens analoga lagring och hantering av detaljplaner
försvårar markexploateringen och omöjliggör för företagen att
på ett kostnadseffektivt planera sina byggprojekt. I dagsläget
tolkar kundtjänst för bygglov och bygglovhandläggare
detaljplanebestämmelser från pdf-filer eller analoga kartor.
Handläggningen blir även mindre rättssäker, jämställd och
hållbar.
På Gotland finns det idag 775 detaljplaner. Många äldre
detaljplaner stämmer inte överens med gällande
fastighetsbildning och det är ett tidskrävande arbete att
lokalisera fastigheter på de äldre plankartorna. Digitalisering
av detaljplaner är en av de högst prioriterade förbättringarna
som framkom vid dialog med näringslivet under förstudien.
Målet är att digitalisera gällande detaljplaner så att aktuell
planinformation visas i korrekt geografiskt läge. Med hjälp av
digitala tjänster får exploatörer och byggföretag tillgång till
planeringsunderlag för sina projekt.
Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare
samhällsbyggande. När företagen har tillgång till aktuella och
digitala detaljplaner kan de planera och bygga
kostnadseffektivt. Utvecklingen blir hållbar när informationen
i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital
kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och
ansökningar om bygglov. När ärenden hanteras digitalt hela
vägen genom handläggning minskar handläggningstiden och
risken för fel minimeras.
Aktiviteten innebär att samtliga Gotlands 775 detaljplaner
digitaliseras enligt Boverkets standard och Region Gotlands
gällande planprogram och riktlinjer. Alla planbestämmelser i
nya och äldre detaljplaner tolkas enligt Boverkets kataloger
för detaljplanebestämmelser. Vid digitaliseringen justeras
detaljplanerna med gällande och kvalitetshöjda
fastighetsgränser. Arbetet läggs upp och budgeteras efter de
erfarenheter som framkom i RIGES-projektet.
Digitaliseringen sker efter uppgjord prioriteringsordning, där
hänsyn tas till exploateringstryck och hur planerna stämmer
överens med befintlig fastighetsindelning. Planering och
genomförande görs i samverkan med Länsstyrelsen på
Gotland.
* Besluta om arbetsmetod, bygger på erfarenheter från
RIGES-projektet
* Personresurser, kartingenjör, bygglovsarkitekt, planingenjör
* Referensgrupp, kvalitetsuppföljning
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, Boverkets standard, program för plantolkning
och digitalisering
* Digitaliseringsarbete, avstämning kring tolkning,
gränsdragning m.m.
* Lagring och presentation i digitala tjänster
* Plan för förvaltning och ajourhållning
Planinformationen från de digitaliserade detaljplanerna
presenteras i en digital tjänst, där exploatörer, byggföretag,
privatpersoner och handläggare enkelt har tillgång till det
planeringsunderlag de efterfrågar. Med digitala tjänster kan
informationen nås av vem som helst när som helst, vilket ökar
jämställdheten och möjligheten för alla intressenter att
påverka och ta del av informationen. En förutsättning för en
lyckad digitalisering av detaljplaner är att fastighetsgränserna
inom planområdet är av god kvalité och att lägesosäkerheten
är låg, en aktivitet som ska genomföras parallellt inom
projektet.
Effekter
* Ökat byggande
* Konkurrenskraften ökar för mindre exploatörer
* Breddad medborgardialog
* Mer jämställd samhällsutveckling
* Lika möjlighet till delaktighet
* Positiv miljöpåverkan
* Bättre statistik och analyser

* Effektivare planberedskap och planhandläggning
* Mer rättssäker bygglovshandläggning
Aktivitet
3D-visualisering (Akt 3)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
950 400 Det råder ett stort samhällstryck på att öka byggandet av nya
bostäder. För att möta det behovet måste beslutsgången i
byggprocessen göras effektivare och mer rättssäker. I
processen kan användningen av 3D-visualisering göra stor
skillnad. 3D-modeller kan visa detaljplanegränser och
planbestämmelser för aktuellt område och kan kombineras
med landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I
modellen kan användaren röra sig fritt, testa olika
projekteringsförslag och se hur resultatet blir från valfria vyer.
Från modellen kan även filmer och bilder tas fram, vilka
ytterligare kan bidra till att underlätta förståelsen av ett
projekt.
För att uppnå detta behöver en arbetsprocess för 3Dvisualisering tas fram, där 3D-modeller skapas med hjälp av
data som idag redan används vid framtagning av 2D-kartor.
Att utveckla konceptet virtuellt byggande är även ett av målen
för en effektivare byggprocess i Regional Digital Agenda för
Gotland.
3D-visualisering och BIM (Byggnadsinformationsmodeller)
används ofta i andra branscher, men inom Region Gotland
saknas kompetens och resurser för att applicera detta i
verksamheten. Projektet tillför det som krävs för att införa
detta vid Region Gotland.
När många intressenter ska samverka blir vikten av
visualisering extra stor. Exploatering ska vägas mot bevarande
och olika intressen ska komma till tals. 3D-modeller bidrar till
att säkerställa att nybyggnationerna harmoniserar med
omgivningen samt att få en säker och effektiv hantering
genom hela processen. Medborgardialogen ökar då 3Dmodellerna gör planeringen mer tillgänglig. Även i den
politiska beslutsgången underlättar 3D-visualisering för att
exempelvis förstå hur en byggnation kommer att förändra
stadsbilden.
* En arbetsprocess och organisation sätts upp som effektivt
kan generera 3D-modeller från geodata som redan finns.
* I ett samarbete med Uppsala Universitet/Campus Gotland
genomförs ytterligare utveckling och test av 3D-modeller.
* Användarnas behov har kartlagts under förstudieprojektet.
Fler användartester och avstämningar görs under projektets
gång och i takt med att tekniken utvecklas.
* En webbaserad tjänst sätts upp där företagare och
medborgare kan testa tjänsterna och lämna kommentarer.
* I projektet utvecklas samarbete och utbyte med andra
kommuner när det gäller arbetsprocesser, lagring och val av
arbetsverktyg.
* Ta fram en plan för förvaltning och uppdatering.
Effekter
* Förbättrad medborgardialog genom tydligare information.
* Ökade möjligheter för medborgare och företag att i ett tidigt
skede få en överblick över hur nya projekt kommer se ut i
verkligheten och hur dessa kan påverka omgivningarna.
* Underlätta för mindre byggfirmor och entreprenörer att göra
rätt i projekteringen.
* 3D-visualisering ger ett bättre beslutsunderlag vid samråd
och bygglovsansökningar, vilket bidrar till en bättre
stadsmiljö, minskade kostnader för inköp av konsulter,
tidsbesparing och förbättrar dialogen med allmänheten och
beslutsfattare.
* 3D-visualisering leder till ökad jämställdhet och bättre
medborgardialog eftersom det ökar möjligheterna för alla
grupper i samhället att förstå hur en förändring kommer se ut
och därför påverka sin kringmiljö i samband med
översiktsplan eller att detaljplaner tas fram.
* Effektiv och rättssäker politisk beslutsprocess

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Webbaserad kartportal (Akt 4) 2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 450 000 Idag har företagare, medborgare och besökare svårt att hitta
och ta del av Region Gotlands kartinformation. Informationen
är ett viktigt planeringsunderlag, men när informationen både
finns analogt och i olika digitala format, samt att olika teman
presenteras i separata kartor, går informationen inte att
använda på ett kostnadseffektivt sätt.
Vid konvertering av geodata från analog lagring till digital
lagring har kunskapen i ordinarie verksamhet inte varit
tillräcklig. Detta har medfört att informationen idag lagras
olika hos respektive verksamhet och att metadata (information
om data) ofta saknas.
Målet är en samlad kartportal där företag, medborgare och
besökare kan hämta information vid exempelvis skolval,
ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter.
Öppna data gör att informationen kan vidareförädlas av
företag och entreprenörer vilket bidrar till utökad service och
hållbar tillväxt.
Kartportalen är självklar ingång för alla som söker
samhällsinformation. Där presenterar förvaltningarna sin
information på ett lättillgängligt och enkelt sätt. När både
kunder och handläggare har tillgång till samma information
minskar riskerna för missförstånd. Kartportalen bidrar till
jämställdhet och likabehandling, där alla ges samma möjlighet
att ta del av informationen när och var de vill. Via webben kan
informationen läsas upp och även presenteras på olika språk.
Genom förstudien finns det idag en god bild av vilket behov
av information som användarna har. Behovet ändras dock
över tid och behöver uppdateras genom externa enkäter och
sammanställning av förfrågningar till kundtjänst. Även de
olika verksamheterna ska ta fram vilken information de anser
mest relevant att delge för respektive kundgrupp.
När en samlad bild finns över användarnas och
verksamheternas behov av geodata via kartportalen påbörjas
arbetet med att stötta verksamheterna i framtagandet och
strukturering av informationen.
Under förstudien har ett förslag till gränssnitt för en kartportal
tagits fram. Arbetet med denna fortsätter, så att den uppfyller
de krav som användarna har.
En gemensam geodatakatalog ska sättas upp och
informationen ska samlas i ett geodatasystem. I aktiviteten
ingår också arbete med öppna geodata, som utan avgift och
begränsningar kan användas och bidra till tillväxt hos
företagare och entreprenörer.
Effekter
* Karttjänsten ger företagare, medborgare och besökare
förenklad tillgång till relevant och aktuell information som är
lätt att förstå
* Öppna geodata bidrar till innovation, tillväxt, bättre
beslutsunderlag samt större miljö- och kulturhänsyn
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i
samhället att ta del av samhällsinformation
* Förbättrad extern och intern kommunikation
* Etablering av fler e-tjänster och applikationer hos företagare
och entreprenörer som använder sig av öppna data
* Besparingar och effektivisering genom att data som finns i
kartportalen kan användas vid exempelvis upphandlingar

Aktivitet
Förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser (Akt 5)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
3 848 400 Fastighetsgränserna på Gotland har en lägesosäkerhet som
varierar kraftigt, från några centimeter till tiotals meter. När
en ny byggnad ska uppföras krävs att mätingenjörer åker ut till
aktuell fastighet och mäter in denna, för att få en korrekt och
kvalitetssäkrad fastighetsgräns. Detta orsakar extra kostnader
för företagen som vill bygga, längre handläggningstider i
ärendehanteringen och projektering kompliceras av att
kvalitetssäkrade fastighetsgränser inte finns att tillgå.
Eftersom inkomna ansökningar idag styr mätarbetet sker detta
utan plan och den prioritering som är nödvändig för en
effektivisering av byggbranschens processer. Att resurser och
utvecklingsplan saknas för kvalitetshöjning av
fastighetsgränser innebär minskad tillväxt och hållbarhet för
byggföretagen.
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser är en förutsättning för
att den digitalisering av detaljplaner som planeras ska kunna
resultera i en tillförlitlig produkt som kan användas vidare i
processen. Arbetet kommer utföras i form av ett
samverkansprojekt med Lantmäteriet, där Lantmäteriet åtar
sig att prioritera inkommande leveranser och stötta med
kompetens.
Fastighetsgränser är en viktig del av den geodata som
dagligen används av byggföretag, medborgare och
handläggare i samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Fastighetsgränser har tillkommit under olika epoker och är
framtagna med olika metoder vilket gör att ett enhetligt sätt att
lagra dessa behöver införas.
Målet med aktiviteten är att alla fastighetsgränser inom
detaljplanelagda områden ska ha en låg lägesosäkerhet, med
några centimeters medelfel i plan. Detta ger byggbranschen
tillväxt, gör byggprojekteringen mer hållbar, ger en
effektivare samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i
de beslut som tas.
Flera samarbeten för detta projekt finns redan upprättade:
* Lantmäteriets användargrupp fastighet, där bred kompetens
finns samlad och är tillgänglig för metod- och
resultatdiskussioner.
* Österåkers kommun, vilka under lång tid har arbetat
metodiskt med kvalitetshöjning av fastighetsgränser och har
mycket erfarenhet att dela med sig av.
* Yrkesutbildningar för kart- och mättekniker kommer bidra
till arbetet genom att inom förlägga sina praktikperioder till
Gotland och genomföra en del av de inmätningar som krävs.
Målet uppnås genom att på ett strukturerat sätt
kvalitetskontrollera alla fastighetsgränser inom de
detaljplanelagda områden som finns på Gotland och höja
kvalitén, genom tolkning av förrättningsakter, inmätningar i
fält och beräkningar.
* Prioritering av områden där kvalitén ska förbättras
* Aktuella områden rekognosceras för att optimera inmätning
och transformation.
* Inmätning av utvalda gränspunkter
* Kvalitetshöjda koordinater levereras löpande till
Lantmäteriet och kan därmed utgöra underlag för
digitaliseringen av detaljplaner
Effekter
* Kostnadsbesparing för de som bygger eftersom
fastighetsgränser inte längre behöver mätas i fält
* Möjlighet att genomföra en digitalisering av detaljplaner
med korrekta fastighetsgränser som underlag vilket ger en
användbar och rättssäker slutprodukt
* Mer jämställd handläggning eftersom de som bygger kan ta
del av informationen via webben och inte behöver passa
kundtjänstens tider
* Likabehandling inför lagen eftersom det inte blir
personberoende hur och när handläggningen utförs
* Hållbar samhällsbyggnadsprocess genom effektivisering
* Minskad miljöpåverkan tack vare färre utskrifter och resor
ut i fält minskar då man kan producera nybyggnadskartor på
kontoret eftersom fastighetsgränserna är kvalitetssäkrade och

digitala
* Nya digitala kartprodukter som ersätter äldre mer
tidskrävande varianter
* Snabbare bygglovsbeslut
Aktivitet
E-tjänsteplattform (Akt 6)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
735 000 Utveckling av e-plattformen är ett viktigt steg för att skapa en
mer hållbar process. Det bidrar till att öka effektiviteten hos
kunderna, som genom guidade tjänster enklare kan skicka in
en komplett ansökan. När kunderna inte behöver passa
telefontider för kundtjänst eller besöka mottagningstider hos
handläggare blir hela ansökningsförfarandet mer jämställt. Etjänsteplattformen ger lika möjlighet för fler
medborgargrupper att ta del av informationen och använda
tjänsterna där de befinner sig, vilket bidrar till ickediskriminering.
Idag upplever företag och privatpersoner att etjänsteplattformen inte fullt ut fyller deras behov. För att
företagen ska få önskad tillväxt av sin verksamhet behöver
plattformen utvecklas för att möta behoven. Under förstudien
har enkäter kartlagt användarnas behov. De områden som
framkom och som projektet kommer fokusera på är:
* Utveckla ett gränssnitt till "Mina sidor", där kunden själv
kan gå in och följa sina pågående ärenden.
* Integrera bakomliggande verksamhetssystem mot etjänsteplattformen, för att kunna presentera korrekt och
uppdaterad information till användarna.
* Integrera en mobilanpassad karta, så kunderna enkelt kan
fylla i ansökan och bifoga de kartunderlag som krävs.
* Skapa en betaltjänst som ger kunden möjlighet att betala sitt
ärende online.
I aktiviteten ingår att tillsammans med företag och andra
kommuner utreda och prioritera utvecklingen, samt att ta fram
kravspecifikation och beställa funktion hos leverantör av etjänsteplattformen, se över kopplingar och integration till
befintliga verksamhetssystem. Målet är att företag, boende
och besökare ska välja e-tjänster som första val för
anmälningar och ansökningar till Region Gotland.
* Informationsträffar i seminarieform, 4 st
* Workshops med användarfall, 4 st
* Delta på användarkonferens för e-tjänsteplattform, 2 st
* Webbmöten med samarbetskommuner, 6 st
Effekter
* Ökad tillgänglighet för att söka olika kommunala tjänster,
vilket bidrar till ökad jämställdhet
* Hållbarhet vid färre antal handlingar som kunden behöver ta
fram, vilket även bidrar till mer lika förutsättningar för alla
som söker
* Ökad rättssäkerhet när hanteringen av pappershandlingar
minskar, vilket även sparar på miljön och leder till hållbar
utveckling
* Effektiviseringen för kunderna som på kortare tid kan ha
alla nödvändiga handlingar för sitt ärende
* Förenklad dialog genom handläggningen när handlingar
skickas digitalt och i rätt format
* Kortare handläggningstider när andelen felaktiga handlingar
minskar och kartbilagor är korrekta vad gäller skala och typ
* Antalet frågor till kundtjänst gällande ärendestatus har
minskat

Aktivitet
Mina meddelanden (Akt 7)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2018-12-31

Kostnad
Beskrivning
422 000 Under förstudien framkom att företag och privatpersoner
upplever att väntetider vid handläggning av ärenden är för
långa. I en digital samhällsbyggnadsprocess behöver
handläggningstider och administration ses över. En del i detta
är att minska andelen brev som skickas.
Idag skickas beslut och informationsdokument med posten.
Detta ger långa ledtider på grund av postgång, felaktiga
adressuppgifter och borttappad/returnerad post.
I de fall den sökande ska kontaktas kan en hel del
kommunikation ske per e-post, dock inte beslut eller liknande
eftersom all signering idag måste göras analogt. I
ansökningsförfarandet för exempelvis bygglov kontaktas även
ofta andra än den sökande, det kan exempelvis vara grannar
som ska informeras. Denna kontakt kan idag endast göras per
post, då e-postadresser inte finns att tillgå. Här fyller
myndighetsbrevlådan en god funktion. Med utskick digitalt
kan mottagaren kontaktas och läsa meddelandet oavsett var
man befinner sig.
Region Gotland ska ansluta sig till Skatteverkets Mina
meddelanden. I ett införandeskede ska integration mellan den
digitala brevlådan och verksamhetssystemen testas. Här vill
projektet gå in som pilot för övergången i det nya systemet, så
att samhällsinformationen är rätt förberedd, klar för införande
och enkelt kan distribuera i digitala utskick.
Med en digital brevlåda sparas tid genom att utskicket når
mottagaren direkt, till skillnad mot postgång som tar 1-3
arbetsdagar. Det digitala meddelandet öppnar också för en
lösning där kunden snabbare kan återkoppla och en dialog i
ärendet kan enkelt föras. Tjänsten innebär en minskad
miljöbelastning och bidrar till en hållbar utveckling. Dagens
posthantering med pappersutskrifter, kuvert och transporter
med bil, flyg och tåg försvinner helt med en digital hantering.
Tjänsten är något kunderna efterfrågar och en förutsättning för
att gå mot en hållbar samhällsutveckling. Antalet användare
av "Mina meddelanden" ökar hela tiden och idag är cirka 1,5
miljon svenskar anslutna.
Eftersom alla medborgare och företag inte är anslutna kommer
pappersutskick ske under en övergångsperiod, men då som
komplement. Det digitala ska vara förstahandsvalet. Under
projektets gång kommer allt fler ansluta sig och behovet av
pappersutskick minskar.
* Anpassa brev och mallar för digital signering och
distribution
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, arbetssätt och rutiner
* Informera boende och företag på Gotland om fördelarna
med att ansluta sig till Mina meddelanden.
* Genomföra informationskampanjer
Effekter
* Ökad Nöjd Kund Index (NKI) när kundernas kontakt med
Regionen förenklas
* Digitala kanaler ökar jämställdhet och likabehandling
* Hållbar utveckling och miljövinster
* Effektivisering både för kunderna och regionen när
medelhandläggningstiden för ett ärende kortas
* Kostnaderna för pappersutskrift och porto minskar

Aktivitet
E-arkivering (Akt 8)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
201 600 I en digital samhällsbyggnadsprocess är införandet av ett earkiv en förutsättning för en hållbar och effektiv
ärendehantering. Att ge kunderna digital åtkomst till äldre
handlingar och beslut möjliggör den tillgänglighet och
transparens som kunderna efterfrågar och Region Gotland
eftersträvar.
Region Gotland har idag inget e-arkiv. Ett arbete pågår för att
införa ett e-arkiv, vilket inväntar det förnyade ramavtal som
SKL upphandlar. Ramavtalet ska erbjuda ett gemensamt
arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner,
landsting och regioner att själv kunna införa, förvalta och
utveckla ett e-arkiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
använda det e-arkiv som Region Gotland inför.
Målet är att tillhandahålla data och testa e-arkivering med de
digitala data som projektet tar fram. Handlingar i både
pappersformat och inskannat format måste förberedas för earkivering och beslut ska tas kring exempelvis vilken
information som ska lagras och hur den digitala hanteringen
ska göras. På så vis blir projektet pilot för e-arkivet och
arkiveringen underlättas när e-arkivet väl finns på plats.
Aktiviteten ska
* Tillhandahålla data för tester
* Införa den information som e-arkivet kräver
* Förbereda data för e-arkivering
Effekter
* Transparens, tillgänglighet och effektivisering
* Snabbare handläggning
* Minskar sårbarheten vid exempelvis brand
* Positiv miljöpåverkan utan pappersutskrifter och
utrymmeskrävande analog lagring
* Mer jämställd hantering av ärenden och lika möjlighet att ta
del av informationen
* Enklare för medborgare och företag att ta del av äldre
handlingar

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal organisationer som
får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
Region Gotland

1 organisationer

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
4 517 400

2019
4 235 400

2020
3 905 400

2021
371 400

- Projektledare

540 000

540 000

540 000

180 000

- Biträdande
projektledare

192 000

192 000

192 000

120 000

- Jurist

39 600

39 600

39 600

20 000

- Ekonom

50 400

50 400

50 400

25 000

- Kommunikatör

79 200

79 200

79 200

26 400

- Planarkitekt
Akt 1

210 000

210 000

0

0

- Planarkitekt
Akt 1

0

42 000

0

0

- KartIngenjör
Akt 1

0

42 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 1

0

36 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 2

360 000

360 000

360 000

0

- Planingenjör
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- Planarkitekt
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- GIS ingenjör
Akt 3

90 000

90 000

90 000

0

- Kartingenjör
Akt 3

105 000

105 000

105 000

0

- Gisingenjör
Akt 4

288 000

288 000

288 000

0

- Kartingenjör
Akt 4

210 000

210 000

210 000

0

- Ansv
mätingenjör Akt
5

210 000

210 000

210 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Totaler
13 029 600

- Etjänstbyggare
Akt 6

180 000

180 000

180 000

0

- IT-Arkitekt
Akt 6

36 000

36 000

36 000

0

Bygglovsarkitekt
Akt 6

42 000

42 000

42 000

0

- Verksamhets
utv Akt 7

180 000

0

0

0

- IT-Arkitekt
Akt 7

180 000

0

0

0

Bygglovsarkitekt
Akt 7

42 000

0

0

0

- Arkiv ansv Akt
8

67 200

67 200

67 200

0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

254 049

258 049

206 049

116 049

- Utvärdering

116 049

116 049

116 049

116 049

- Databaskonsult
Akt 1

0

40 000

0

0

Utbildningskons
ult Akt 1

0

12 000

0

0

- Konsult
kartportal Akt 4

28 000

0

0

0

Utvecklingskost
nad till levrantör,
Akt 6

40 000

40 000

40 000

0

- Konsultarvode
intergration Akt
6

50 000

50 000

50 000

0

- Konsultarvode
implementation
Akt 7

20 000

0

0

0

168 500

95 000

60 000

0

0

20 000

0

0

- Studieresa dig.
detaljplan Akt 2

15 000

15 000

0

0

- Workshop
företagarna Akt
2

5 000

0

0

0

- Studieresa
Göteborgsstad
Akt 3

9 000

0

0

0

- Workshop
företagarna Akt
4

5 000

0

0

0

- Studieresa
kvalitetshöjning
fast.Gr Akt 5

13 500

0

0

0

- Mätutbildning
projektarbete /
Utbyte Akt 5

60 000

60 000

60 000

0

6 000

0

0

0

Resor och logi
- Workshop
storymap Akt 1

- Konferens
digitalisering
Akt 6

834 196

323 500

Användarträffar
etjänsteplattform

15 000

0

0

0

- Konferens
smarta städer
Övergripande

40 000

0

0

0

Investeringar
materiel och
externa lokaler

456 800

456 800

456 800

20 000

- Leasing
mätinstrument (
20% restvärde)
Akt 5

292 800

292 800

292 800

0

- Leasing mätbil
Akt 5

144 000

144 000

144 000

0

Kommunikations
medel

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

2 894 839

2 714 128

2 502 657

237 999

8 349 623

- Löne bi

1 928 026

1 807 668

1 666 824

158 513

966 813

906 460

835 833

79 486

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

8 291 588

7 759 377

7 130 906

745 448

23 927 319

Offentligt bidrag
i annat än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Privat bidrag i
annat än pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

1 376 514

Summa, bidrag
i annat än
pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Investeringar i
portföljbolag

- Schablon 15 %

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

1 390 400

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
3 821 115

2019
3 456 010

2020
3 141 774

2021
371 404

- Region
Gotland

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

10 790 303

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Länsstyrelsen

33 000

33 000

33 000

0

1:1 medel

Totaler
10 790 303

- Uppsala
Universitet

33 000

231 000

231 000

0

Wisbygymnas
iet

125 400

125 400

125 400

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

- Gotlands
Byggmästaref
örening

35 970

35 970

35 970

2 640

Plushögskolan

153 450

153 450

153 450

0

- Kartotek

268 538

268 538

268 538

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

Summa,
medfinansieri
ng

4 470 473

4 303 368

3 989 132

374 044

13 137 017

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

4 470 473

4 303 367

3 989 132

374 044

13 137 016

53,92 %

55,46 %

55,94 %

50,18 %

54,9 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

44,88 %

44,68 %

44,26 %

49,65 %

41,07 %

Andel privat
finansiering

5,12 %

5,32 %

5,74 %

0,35 %

0%

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering
Sökt belopp

13 137 016

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?
Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

Nej

1 376 514

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn
1 Delegationsordning Regionstyrelsen Region Gotland C04.pdf
2 Lantmäteriet - Samverkan fastighetsgränser.docx
3 Riskanalys.xlsx
4 Medfinansieringsintyg Länsstyrelsen Gotland.pdf
5 Medfinansieringsintyg Gotlands Byggmästareförening.pdf
6 Medfinansieringsintyg Uppsala universitet Campus Gotland.pdf
7 Medfinansieringsintyg Wisbygymnasiet.pdf
8 Medfinansiering Kartotek.pdf
9 Medfinansiering Plushögskolan.pdf
10 Beräkningsunderlag medfinansiering.pdf
11 Preliminär upphandlingsplan.xlsx
12 Medfinansiering Region Gotland.pdf

Signatur
Saknas

Beskrivning/Kommentar

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/727
13 september 2017

Annette Glover/Mats Jansson

Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder, till project ”Baltic Wings - Nature tourism for
sustainable rural economic development”
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar projektet Baltic Wings – nature tourism for sustainable
rural economic development med 25,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 860 000 kronor, varav 416 898 kronor ur 2018 års anslag, 291
748 kronor ur 2019 års anslag och 151 354 kronor ur 2020 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning att projektet erhåller finansiering ur
Central Baltic-programmet.
Beslutet avser perioden 2018-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning

.
Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinriktade
naturturismen är den andel som ofta uppges öka mest. På Gotland finns mycket goda
förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl nationella som internationella
målgrupper. Naturen är speciell och artrik. Idag saknas samordnad och utförlig
information om Östersjöregionens höga natur- och skönhetsvärden. Hela området
har därför en stor potential för att locka nya besökare, eller förlänga besök som redan
planeras. Marknadsföring av området krävs därför, samtidigt som besöken måste bli
innehållsrika och av hög kvalitet.
Idag saknas infrastruktur så som gömslen, fågeltorn med mer på många bra
fågellokaler i området. För att utveckla fågel-/naturturismen inom centrala
Östersjöområdet behövs såväl investeringar i infrastruktur, information, utbildning
av guider och entreprenörer som omfattande marknadsföring. Centralt är att kunna
garantera hög och jämn kvalitet till besökare för att kunna erbjuda paketresor runt
om i området för hårt nischade/krävande turister.
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Syfte

Projektet övergripande syfte är att utveckla attraktiva besöksmål för att öka antalet
naturintresserade besökare i centrala Östersjöområdet inklusive Gotland, för att
skapa nya långsiktigt hållbara inkomstmöjligheter. Projektet ska öka kompetensen
inom besöksnäringen, främst med inriktning på fågelskådning. Nya produkter ska
utvecklas i samarbete mellan projektets partners, men också lokalt på Gotland i
samverkan med besöksnäringen och enskilda företagare. Lokala nätverk ska byggas
upp för att öka kunskaperna om naturturism, fågelskådning och målgruppens behov.
Mål

•
•

•

Målet är att skapa lokal/regional förståelse och kunskap om naturturismens
potential på Gotland och utveckla och ta tillvara denna.
Målet är också
o att hos lokala entreprenörer inom besöksnäringen öka kunskaperna
om fågelskådarnas speciella krav och önskemål,
o att utveckla nya reseupplevelser med fåglar som tema inom det
centrala Östersjöområdet tillsammans med projektets partners,
o att locka internationell natur- och fågelskådningsturism till
Östersjöområdet och Gotland ,
o att utbilda kvalificerade fågelguider och naturguider på Gotland,
Ett långsiktigt mål är att Gotland ska ha en ledande roll för att utveckla
svensk naturturism genom entreprenörskap och samarbete mellan aktörer på
landsbygden.

Målgrupp

Målgrupp är internationella fågelskådare, entreprenörer/researrangörer, journalister,
kryssningsturister, svenska fågelskådare, m. fl.
Horisontella perspektiv
Folkhälsa

Under senare år har forskningen om naturens funktion för hälsa, inklusive
rehabilitering inom sjukvården, och inlärning ökat starkt i såväl Sverige som andra
länder. Att vistelse i naturen gynnar folkhälsan genom fysisk aktivitet, frisk luft etc är
väl känt, men naturens läkande kraft på de som drabbats av utmattningssyndrom,
depressioner och koncentrationssvårigheter undersöks nu närmare världen över.
Projektet syftar till att få ut fler människor i naturen, såväl redan aktiva fågelskådare
som naturintresserade.
Integration

Förhoppningen är att projektet kan skapa samarbete med nätverk för nyanlända så
att informationsverksamheten om fågellivet och naturen på Gotland blir tillgänglig
för alla och nyttjandegraden avseende utställningar/info points ökar. De naturkartor
och annat informationsmaterial som produceras kommer delvis vara översatt till flera
andra språk och guidade turer i naturen kan ske med de inom projektet utbildade
guiderna.
Miljö / ekologisk hållbarhet

Kunskaper om och engagemang för naturen är en förutsättning för att utveckla ett
hållbart samhälle.
Projektet kommer att sträva efter största möjliga miljöanpassning såväl vad gäller den
egna verksamheten som den verksamhet som utvecklas utifrån och stärks av
projektet, dvs naturresor, guidningar, förläggningar och mat. Ekoturismföreningen är
partner i projektet och har kriterier för hållbar turism och dessa kommer att följas
under projektet.
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Projektorganisation

Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen på Gotland är projektets gotländska
partners. Lead partner i Baltic Wings är Stockholms Ornitologiska Förening, StOF,
en regionalavdelning av Bird Life/Sveriges Ornitologiska Förening. Övriga partners
är Dabas Tures i Lettland, ett företag som erbjuder fågelskådningsresor. Dabas
aizsardzības pārvalde (Kurzeme Regional Administration), deltar också för att
utveckla informationen och infrastrukturen på Kolkahalvön.
Från Åland deltar Kökars kommun och Ålands fågelskyddsförening som bidrar med
expertkunskaper om fågellivet på och fågelsträcket på Åland samt kvalificerade
guidekunskaper. Associerade partners är Skärgårdsstiftelsen, Ekoturismföreningen
och Moonsund Eco OÜ, ett litet reseföretag på Dagö i Estland med speciell
inriktning på fågelturism.
Genomförande

Projektet kommer att anordna studieresor till områden och anläggningar av hög
kvalitet. Efter analys av upplägg mm görs investeringar runt om i partnerländerna så
som vindskydd, gömslen, utställningar samt inventering av fågellivet och
informationsmaterial. För att kunna erbjuda guidning av hög kvalitet kommer
gemensamma utbildningar för fågelguider att anordnas.
Parallellt med kunskapsuppbyggande och fysisk utveckling av en rad fågellokaler
kommer utveckling av nya turismprodukter att ske. Paketresor byggs upp utifrån
olika teman (rovfåglar, ugglor eller vadare, fågelfotografering osv). Marknadsföring
kommer att ske genom annonser i internationell och svensk fackpress, en
marknadsföringsfilm om fåglar och natur i samtliga partnerområden, genom
marknadsföringsresa för resejournalister och resesäljare och på fackmässor.
En satsning på information och annan fågelskådningsinfrastruktur behövs för såväl
nationell som internationell turism. Kompetensutveckling hos berörda entreprenörer
är också viktigt: både för att kunna anpassa verksamheten efter målgruppernas behov
och för att kunna bistå med information om intressanta besöksmål.
En speciell satsning för att få ett nav för fågelinformation på Gotland kommer att
skapas på Närsholmen. Denna ambition har länge funnits i bygden och en utställning
kommer byggas upp i fyrträdgården. Avancerade gömslen speciellt för fotografering
kommer att byggas i När-Lau-området. På ytterligare ca tio platser kommer
infoutställningar om fågellivet att placeras och på ytterligare ett tiotal kommer enklare
informationsskyltar om Gotlands och Östersjöregionens fåglar sättas upp.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-01—2020-12-31
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster
Investeringar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Central Baltic-programmet
Summa finansiering

2020
2018
2019
Totalt
243
033
311 493
311 493
866 019
249
500
1 081 000
420 200
1 750 700
36 000
158 000
245 000
439 000
76 881
117 100
190 300
384 281
1 667 593

1 166 993

605 414 3 440 000

416 898
1 250 695
1 667 593

291 748
875 245
1 166 993

151 354
860 000
454 060 2 580 000
605 414 3 440 000
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Särskilda villkor

Projektstödet gäller endast om medfinansiering från Central Baltic erhålles.
Bedömning

Projektet Baltic Wings – nature tourism for sustainable rural economic development ligger i linje
med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Att tillgängliggöra och nyttja natur- och
kulturarvsresurser på ett hållbart sätt för affärsutveckling och tillväxt i
besöksnäringen.”
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 20162020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Beslutsunderlag

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen 2017-08-11, projekt
”Baltic Wings - Nature tourism for sustainable rural economic development”.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Föreningen Närsholmen
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Ånr

2017 -08-1 4

Region

Gotland

REGION GOTLAND

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Baltic Wings - nature tourism for sustainable rural economic development
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Föreningen Närsholmen

802476-2836

Postadress

Postnummer och ortnamn

c/o A Hörnsten, När Hallbjänne 690

62348 STÅNGA

Församling/socken

Telefon och telefax

När

0704-947566

Arbetsställenummer (CFAR)

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

agnetahornsten@telia.com

Bg 5038-9816, Swedb 8480-6 944 626 137-3

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

D Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

X Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

860 000 kr (=25% medfinansiering)

X Ja, positivt besked i Steg 1
fjNej

Projektorganisation
Projektledare
Karin Åström

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Agneta Hörnsten

Telefon och telefax
073-58400 17

Telefon och telefax

e-post
karin.astrom@miljoinformation.se

e-post

0704-947566
agnetahornsten@telia.com

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank och När Sparbank

Anders Ahlin respektive Anders Lyander

Postadress
Storgatan 57 resp När

Postnummer och ortnamn
62350Hemse resp 623 48 Stånga

Telefon
0498-40 45 00

Kontaktperson

Telefax
0498-48 04 21

e-post
info@narssparbank.se

Sökandens revisor
Evas Företagsservice
Eva Henriksson
(efter projektstart: Sudrets redovisningsbyrå)
Postadress
När Hägdarve 403
Telefon
070-304 1560

Telefax

Kontaktperson
Eva Henriksson 070-304 15 60
(Solveig Björkman Sudrets)
Postnummer och ortnamn
623 48 Stånga
e-post
heve@telia.com
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Bakgrundsbeskrivning:

Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinriktade naturturismen är den andel som ofta
uppges öka mest. Det centrala Östersjöområdet har en rik och varierad natur som tillsammans med områdets
relativa orördhet skulle kunna locka mänger av naturintresserade turister. Idag saknas dock samordnad och
utförlig information om Östersjöregionens höga natur- och skönhetsvärden. Hela området har därför en stor
potential för att locka nya besökare. Eller förlänga besöken som redan planeras. Marknadsföring av området
krävs därför, samtidigt som besöken måste bli innehållsrika och av hög kvalitet. Idag saknas infrastruktur så som
gömslen, fågeltorn med mer på många bra fågellokaler i området. Information om naturen och fågellivet saknas i
stort sett överallt utanför naturreservat och nationalparker, l de flesta länder är även tillgången på kvalificerade
guider för internationella fågelskådare eller andra specialintresserade naturturister starkt begränsad.
På Gotland finns mycket goda förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl
nationella som internationella målgrupper. Naturen är speciell och artrik, landskapet slående vackert. Ön är
glesbefolkad, men inte övergiven, vilket är lockande för naturintresserade från länder som Storbritannien, USA,
Tyskland och Nederländerna. Gotland har liknande förutsättningar för intressant fågelskådning som vår grannö
Öland, men bara en bråkdel (nära noll) av dess besökande fågelskådare. På södra Öland är boenden ofta slutsålt
över ett halvår i förväg under skådningen vår och höst, tusentals fågelskådare besöker ön och stannar många
nätter. Att Gotland skulle väljas som alternativ av många fågelskådare, som upplever att Öland blivit alltför
trångt, om boende och information fanns är mycket sannolikt, se rapport från studieresa på södra Öland inom
Birding Baltic (tidigare insänt till RG). Men på Gotland saknas information och mycket av det som finns är
föråldrat. Exempelvis finns ingen information om fågelliv/fågelsträcket ens vid Hoburgen, en av landets främsta
fågellokaler där t o m ringmärkning bedrivs sedan decennier. Det samma gäller andra bra fågellokaler och platser
där besökare skulle tänkas önska information om Gotlands natur, l När har det länge bedrivits ett arbete med att
skapa ett Fågelinformationscentrum på Närsholmen, i över 10 år har lokalt engagemang drivit på för att få
tillgång till fyrområdet för att bedriva publik verksamhet som kan stärka bygden. Med stöd från Leader tog
föreningen under hösten 2014 fram en förstudie som beskriver området och potentiell verksamhet.
Behovet av att förlänga turistsäsongen är välkänt på ön och just naturturism - ffa med fåglar i
fokus - har potential till just detta. Fågelskådningen som hobby lockar allt fler - intresset avspeglar sig t o m i
TV-program på bästa sändningstid - och bedrivs som mest intensivt under just den tid, vår och höst, som många
aktörer inom besöksnäringen önskar fler besökande. Fågelskådare, framför allt från andra länder, är vana att
betala för sina naturupplevelser, guidning och föredrar att röra sig och bo på landsbygden. Dock önskar många
av dem, främst internationella besökare, övernattning och matupplevelser av hög standard.
På Gotlands landsbygd finns ett behov av diversifiering av inkomstmöjligheterna. Det småskaliga jordbruket,
som genom de betande djuren skapar det karaktäristiska landskapet med de höga naturvärdena som lockar
besökare och inflyttande, har dålig lönsamhet och behöver kompletterande inkomstkällor. Att utveckla
naturturism i samverkan med de som kan erbjuda kost och logi på landsbygden, men också de som producerar
livsmedel och hantverk lokalt, kan bidra till viktig utveckling av landsbygden. Kunskaper om målgruppen
fågelskådare och naturturister och dess speciella krav saknas dock hos de flesta aktörer.
Den nya kryssningskajen i Visby medför stora utmaningar men också möjligheter för naturturism. Inom
projektet kommer turförslag tas fram för denna målgrupp, men såväl information ute i fält som professionell
guidning måste anpassas för den speciella målgruppen. Den stora kunskap som finns ffa inom Gotlands Förenade
Besöksnäring om målgruppens specifika krav måste spridas till de som är aktiva inom naturturismsektorn för att
även stärka Gotlands position som kryssningsdestination.
Föreningen Närsholmen ansökte om stöd för ett snarlikt projekt, Birding Baltic, hos Central Baltic Programme
i föregående omgång och fick stöd i första omgången i mycket hård konkurrens. Inför steg 2 beslöt Region
Gotland att medfmansiera projektet med erforderliga 25 procent. Föreningen hade under ansökningstiden ett
starkt stöd från Svenska Institutet som bidrog med såddfinansiering för att kunna utveckla projektet med partners
runt Östersjön. Dock fick föreningen avslag i steg 2 av organisatoriska skäl. Baltic Wings är en utveckling av
Birding Baltic med de förändringar som angavs som nödvändiga vid avslaget i steg 2 av tidigare ansökan. En ny
Lead Partner finns i BW, detta underlättar arbetet på Gotland främst genom minskat administrativt arbete. En
förändring i BW är även att projektet denna gång kommer omfatta hela Gotland. En central, utökad
informationsplats - en fågelskådningsnod - skapas även nu på Närsholmen och lång rad informationsplatser med
utställningar byggs upp runt om på hela Gotland. Naturkartor som täcker hela ön ska produceras och finnas lätt
tillgängliga för besökare på en lång rad platser. Rättigheter till skyltoriginal mm kommer vara friköpta för att så
många aktörer som möjligt runt om på ön ska kunna skapa egna miniutställningar.
Baltic Wings har fått positivt besked om finansiering av Central Baltic Programme i Steg l, med en
projektbudget om totalt ca 17 miljoner kronor för sju partners och tre associerade partners i fyra länder.
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Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet övergripande syfte är att utveckla attraktiva besöksmål baserade på områdets natur för att öka antalet
naturintresserade besökare i centrala Östersjöområdet inklusive Gotland för att skapa nya långsiktigt hållbara
inkomstmöjligheter. Projektet ska bidra med viktiga investeringar och öka kompetensen inom besöksnäringen för
att skapa en jämn och hög kvalitet hos naturturismprodukter, främst med inriktning på fågelskådning. Lokala
myndigheter och intresseorganisationer sammanförs i arbetet med myndigheter med ideella föreningar och
företag för gemensam och långsiktig utveckling av naturturism med fågelinriktning. Nya produkter ska utvecklas
i samarbete mellan projektets parters, men också lokalt på Gotland i samverkan med besöksnäringen och
enskilda företagare. Lokala nätverk ska byggas upp för att öka kunskaperna om naturturism, fågelskådning och
målgruppens behov. Metoder och kanaler för marknadsföring av produkterna, inklusive de som omfattar Gotland
specifikt, kommer att utvecklas och stärka framtida arbete med naturturism på Gotland.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Baltic Wings mål är:
* att öka antalet naturturister, främst fågelskådare, i centrala Östersjö-området
* att visa hur fågellivet - främst flytt under vår och höst - binder nationerna runt Östersjön samman med
gemensamma intressen för naturvård som att bevara strandängar, våtmarker mm
* kunna marknadsföra området som natur- och fågelskådardestination på den internationella marknaden, där
enskilda länder inte kan erbjuda tillräckligt lockande resor för de specialintresserade, vilket dock kan göras med
kompletterande resmål i våra partnerländer
* att öka kompetensen om målgruppen och dess specifika behov och krav hos besöksnäringens aktörer
* att göra nödvändiga investeringar i fågelskådarinfrastruktur (gömslen, plattformar, P-platser, toaletter)
* att ta fram och presentera lättillgänglig information om natur och fågelliv i Östersjöområdet
* att lyfta fram
* att utveckla fågelresor till alla eller några partnerländer för att tillsammans kunna erbjuda lockande resor för
kvalificerade gäster med höga krav på fågelskådning, guidning, boende etc
* att stärka landsbygden genom att skapa nya inkomstmöjligheter och arbetstillfällen
* att öka kunskapen om naturvärden knutna till kulturlandskapet och kopplingen mellan småskaligt jordbruk och
höga natur- och skönhetsvärden samt skapa engagemang för natur och miljö
Målen för Gotland är:
* att skapa lokal/regional förståelse och kunskap om naturturismens potential på Gotland och utveckla och ta
tillvara denna
* att hos lokala entreprenörer inom besöksnäringen öka kunskaperna om fågelskådarnas speciella krav och
önskemål - såväl hos nationella som internationella fågelturister - för att kunna erbjuda upplevelser av hög och
jämna kvalitet
* att utveckla nya reseupplevelser med fåglar som tema inom det centrala Östersjöområdet tillsammans med
partners från Stockholms skärgård, Åland, Lettland och Estland.
* att locka internationell natur- och fågelskådningsturism till Östersjöområdet och Gotland genom internationell
marknadsföring
* att utveckla naturturismen i linje med de krav och specifikationer som utvecklats i landet inom
Ekoturismföreningen, en associerad partner i Baltic Wings
* att utbilda kvalificerade fågelguider och naturguider på Gotland som i existerande och/eller nyskapade företag
kan erbjuda guidade turer på Gotland av hög kvalitet även långt efter att Baltic Wings avslutats
* att locka inhemska fågelskådare till Gotland, huvudsakligen i konkurrens med Öland som i allt större
utsträckning har överskott på skådare och underskott på boende
* att i samverkan med gotländska besöksnäringen och Region Gotlands eget arbete med att utveckla naturturism
kunna erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk som kan stärka naturturismen på ön långsiktigt
* att efter projektets slut kunna erbjuda olika dagsturer för att uppleva den gotländska naturen, inkl fågellivet, till
kryssningsturister
* att Gotland ska ha en ledande roll för att utveckla svensk naturturism genom långsiktigt hållbara och lönsamma
entreprenörskap och samarbete mellan aktörer på landsbygden
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)

* internationella fågelturister som önskar uppleva fågellivet i Östersjöområdet genom specialiserade paketresor.
Observera att just fågelskådare är mest benägna att betala för kvalificerad guidning och paketresor som erbjuder
specifika arter (betalningsviljan/-kulturen finns inte på motsvarande sätt hos t ex botanister)
* entreprenörer/researrangörer inom naturturism som kan, eller vill kunna, erbjuda fågelskådarresor av hög
kvalitet för såväl internationell som svenska fågelturister
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* etablerade och nya företag inom besöksnäringen, men också de som vill skapa nya boendeanläggningar etc på
landsbygden, som önskar en längre säsong (även enskilda lantbrukare som kan hyra ut boende så som på Öland)
* journalister med specialinriktning på natur och fågelliv och generell turistmedia (ex tidningen Turist som redan
skrivit 7 sidor om planerna)
* kryssningsturister som vill återvända till Gotland och uppleva den speciella naturen och stillheten med hjälp av
guider och i paketresor
* svenska fågelskådare och andra naturintresserade
* skickliga fågelskådare som vill utbilda sig till professionella fågelguider med kompetens att guida
internationella fågelskådare
* arrangörer av aktiviteter för kryssningsturister, eventföretag m ti som behöver naturguider och naturaktiviteter
* alla besökare till Gotland som på egen hand vill uppleva och lära med om Gotlands natur
* naturintresserad allmänhet, skolor, boende på ön som kan ta del av information och de investeringar som görs
för att utveckla fågel- och naturturismen
Projektorganisation /deltagare: (Vilka medverkar?)

Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen på Gotland är projektets gotländska partners. Lead partner i Baltic
Wings är Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, en regionalavdelning av Bird Life/Sveriges Ornitologiska
Förening. Övriga partners är Dabas Tures i Lettland, ett företag som erbjuder fågelskådningsresor till Lettland,
Finland, Estland, Argentina och många andra länder åt sina gäster som främst kommer från England (stor
fågelskådarnation med många, många tusen skådare), Italien och Holland. Dabas Tures har flera års erfarenhet av
internationell marknadsföring och att planera paketresor för kräsna fågelskådare. Lettlands Naturvårdsverk,
Dabas aizsardzTbas pärvalde (Kurzeme Regional Administration), deltar också för att utveckla informationen och
infrastrukturen på Kolkahalvön på motsvarande sätt som Länsstyrelsen gör tillsammans med Föreningen
Närsholmen på Gotland. Från Åland deltar Kökars kommun, som har ett pågående CBP-projekt redan och
erfarenhet av att samla intressenter och organisera utbildningar inom projekt och som har intressant fågelsträck
vår och höst i yttre havsbandet. Även Ålands fågelskyddsförening är partner och bidrar med expertkunskaper om
fågellivet på och fågelsträcket på Åland samt kvalificerade guidekunskaper. Associerade partners, som deltar i
verksamheten men saknar egen budget, är Skärgårdsstiftelsen, Ekoturismföreningen och Moonsund Eco OU, ett
litet reseföretag på Dagö i Estland med speciell inriktning på fågelturism.
Lokalt på Gotland har redan och kommer en rad entreprenörer inom turism, boende, matställen, caféer och
med gårdsbutiker eller liknande att kontaktas och engageras tillsammans med den centrala aktören Gotlands
samlade besöksnäring, som redan är bekant med projektet. Tillsammans skapar vi nätverk och inom projektet
arrangeras möten, utbildningar, studieresor och speciella exkursioner under expertguidning för de som
exempelvis vill öka sin kompetens om fågellivet och andra naturupplevelser i närheten av sina anläggningar.
Företag som redan arrangerar naturresor, som Gotland Nature, har sedan länge varit med i arbetet med att
utveckla detta projekt och kommer att delta i verksamheten, tillsammans med andra arrangörer som genom
projektet kan utveckla produkter och engagera fler kvalificerade fågelguider. Vi har redan kontaktat ett antal
entreprenörer för att beskriva den planerade verksamheten och har ett antal Letter of intent/Avsiktsförklaringar
som ger stöd för - och intresse av att delta i - verksamheten på Gotland, se bilagor.
En löpande kontakt med ansvariga för Region Gotlands arbete med att utveckla Gotland som naturdestination
är en självklarhet och samarbetet med vår partner Länsstyrelsen är också viktigt för såväl löpande, mer praktiska
beslut, som strategiska beslut kring naturturismutveckling för framtiden (inte minst utveckling av Bästeträskområdet).
Till projektets internationella Steering Group, som har det strategiska ansvaret för projektets genomförande,
avser vi tillfråga engagerad politiker eller tjänsteperson med kännedom om turism och/eller hur CBPprogrammet fungerar för att tillsammans med representant för Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen utgöra
Gotlands andel av den strategiska styrningen av detta internationella projekt.
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
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För att utveckla fågel-/naturturismen inom centrala Östersjöområdet behövs såväl investeringar i infrastruktur,
information, utbildning av guider och entreprenörer som omfattande marknadsföring. Centralt är att kunna
garantera hög och järnn kvalitet till besökare för att kunna erbjuda paketresor runt om i området för hårt
nischade/krävande turister.
Projektet kommer därför att anordna studieresor till områden och anläggningar av hög kvalitet, utvärdera de olika
lösningarna för "fågelskådarinfrastruktur" (gömslen etc), information/utställningar, upplägg av olika skådarresor
osv. Efter analys görs investeringar runt om i partnerländerna så som vindskydd, gömslen, utställningar samt
inventering av fågellivet och informationsmaterial. För att kunna erbjuda guidning av hög kvalitet kommer
gemensamma utbildningar för fågelguider att anordnas med deltagare som väljs utifrån nödvändiga
expertkunskaper om fåglar och önskan om framtid som professionell fågel-/naturguide.
Parallellt med kunskapsuppbyggande och fysisk utveckling av en rad fågellokaler kommer utveckling av nya
turismprodukter att ske. Paketresor byggs upp utifrån kompletterande artlistor, vilket innebär urval av lokaler
enligt olika teman (t ex flest ovanliga arter för målgruppen; tema rovfåglar, ugglor eller vadare;
fågelfotografering osv), men också val och kontroll av boende, matställen osv. Dessa nya produkter kommer att
testas av en testgrupp med fågelskådare från flera länder. Marknadsföring av området i stort och projektets
paketresor kommer att ske genom annonser i internationell och svensk fackpress, en speciellt producerad
marknadsföringsfilm om fåglar och natur i samtliga partnerområden, genom marknadsföringsresa för
resejournalister och resesäljare, på fackmässor- främst British Bird Fair, världens största mässa för
fågelskådningsresor - samt kvalificerat arbete för att skapa redaktionella artiklar om projektet och de olika
resmålen.
En satsning på information och annan fågelskådningsinfrastruktur behövs för såväl nationell som internationell
turism, både för de som söker sig till ön på egen hand och de som reser på arrangerade gruppresor.
Kompetensutveckling hos berörda entreprenörer är också viktigt: både för att kunna anpassa sin verksamhet efter
målgruppernas behov och för att kunna bistå med information om intressanta besöksmål. Lokala nätverk för de
som vill utveckla boende och annan service för fågelskådare och andra intresserade kommer att utvecklas och
studieresor till platser som redan har utvecklat fågelturism (Öland, Falsterbo) kommer att erbjudas för lokala
entreprenörer. Guidade turer i närmiljön runt de boendeanläggningar etc som vill delta i verksamheten kommer
att arrangeras. Intresseanmälningar från lokala entreprenörer som vill delta i projektet på Gotland finns redan.
En speciell satsning för att få ett nav för fågelinformation på Gotland kommer att skapas på Närsholmen. Denna
ambition har länge funnits i bygden och en utställning om fågellivet, kulturlandskapet, Östersjön och det
gemensamma fågelsträcket vår och höst inom centrala Östersjön/mellan partnerländerna kommer byggas upp i
fyrträdgården. Delar kommer att översättas till andra språk. I fyrträdgården kommer även mikrobiotoper som
lockar insekter och fåglar att byggas upp och möjligheter att fika vid bord och bänkar skapas. Länsstyrelsen
kommer att ordna ytterligare parkeringsplatser och bygga toaletter på Närsholmen för att öka tillgängligheten och
på så sätt stärka projektet. Länsstyrelsen kommer även bidra med anvisning av lämpliga placeringar av
informationsskyltar etc. En cykelled med specialkarta och informationsskyltar ute i naturen kommer att byggas
upp i När/Lau, projektet kommer köpa in cyklar och viss fältutrustning som kan lånas/hyras tillsammans med
köpta lunchpaket/fikakorgar (t ex Närbodi, Golfrestaurangen eller annan lokal matentreprenör).
Avancerade gömslen speciellt för fotografering kommer att byggas i När-Lau-området. Dessa kommer att locka
en speciell målgrupp - fågel fotografer från både Sverige och andra länder - för vilka Gotland kan vara speciellt
lockande för att fota örnar och vadare. Att nyttja gömslen kommer att vara avgiftsbelagt och intäkterna kommer
att användas för underhåll av samtliga installationer/fysiska investeringar (utställningarna, cykelled, gömslena
mm).
På ytterligare ca tio platser (t ex Norsholmen, Fardume träsk, Storsund, Lausviken, Ronehamn, Grötlingboudd,
Faludden, Inre stockvike, Hoburgen, Näsudden, Nisseviken, Paviken, Klintehamn, Stora Karlsö, Lummelunda)
kommer infoutställningar om fågellivet att placeras och på ytterligare ett tiotal (eller mer) kommer enklare
informationsskyltar om Gotlands och Östersjöregionens fåglar sättas upp (jmf Ölands skyltning om Fågelvägen).
Enkla gratiskartor kommer att produceras, sannolikt en för norra respektive södra Gotland, med information om
fåglar och natur (sv+eng), dessa kan delas ut på boenden, restauranger, i gårdsbutiker med mera och extra
upplaga kan beställas mot tryckkostnad (fria rättigheter för allt informationsmaterial kommer att eftersträvas).
Marknadsföringen sker genom annonser och på mässor, men också genom PR-resa för internationell fackpress
som inkluderar besök på Gotland.
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Ett nära och effektivt samarbete i projektets Management group med sex fysiska möten, varav två på Gotland, är
planerade och en lång rad telemöten och annan projektintern kommunikation kommer att hålla samman arbetet
och se till att kunskapsöverföringen/-spridningen är god.

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Projektet kommer att i detalj analyseras av Central Baltic Programme, som har omfattade rutiner för
rapportering, utvärdering och analys. Kvantifiering av förväntade resultat är en central del av ansökan som
lämnas till CBP, och uppföljning kommer att ske mot de mål som finns uppsatta i denna ("Target values" för
"Activities"). Att resultaten är överförbara och möjliga att duplicera är en central del av CBP-projektens upplägg
vilket innebär att rapporter och utvärderingar kommer att sammanställas och vara tillgängliga för alla som så
önskar.
Utöver de fortlöpande redovisningar och den slutredovisning som krävs inom CBP, kommer arbetet på Gotland
att utvärderas tillsammans med de aktörer som deltagit i den lokala verksamheten. Synpunkter, förslag och idéer
för att stärka utveckling av naturturism på Gotland kommer att samlas in till en skriftlig rapport som delges
aktörerna, men också Region Gotland som önskar utveckling av denna typ av turism i framtiden. En
sammanställning av erfarenheter och utmaningar blir en viktig grund för vidare utveckling av naturturism här
tillsammans med de investeringar som görs inom projektet.
De nätverk som bildas kommer förhoppningsvis även i framtiden kunna stärka arbetet mellan stora som små
aktörer inom besöksnäringen ffa på landsbygden.
Projektet kommer att ha en omfattande marknadsföring internationellt och nationellt och möjlighet till
uppföljning av sålda paketresor, guidade turer och besökande till infopoints kan enkelt göras och jämföras mot
"baseline" före projektstart. På Närsholmen planerar Lst att räkna besökare före respektive efter utvecklingen av
infrastruktur (P-platser, toaletter) och informationscentral i fyrträdgården.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Utvärdering och slutredovisning

Indikatorer - projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Temaindikator

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande
Förstudier, antal
Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade
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Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

Horisontella mål - beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Integration

Jämställdhet

Miljö / ekologisk hållbarhet

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2018

2019

2020

Totalt

2018

2019

2020

Totalt

Summa bokförda kostnader
Direktfinansierade kostnader

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering
Region Gotland, anslag 1:1, regional tillväxt
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Privat kontant medfinansiering

Summa kontant medfinansiering

Totalt för projektet

Jag Jifikräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till ansökan".
Ucrderskrif av beWfogfir

Namnförtydligaryzie

Ort, datum

knar

//<'/

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2018
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg. per
Månad + ITP

Projektledare, deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

Antal månader

12

Kostnad
273 600

Summa:

2019
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Projektledare deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

Antal månader
12

Kostnad

273 600

Summa:
2020

Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad
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Projektledare, deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

9

Summa:

205200

752 400

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Typ av kostnad

2018

2019

2020

Totalt

25000

25000

25000

75000

Faktatexter till utställningar, annonser, kartor etc
Marknadsföring: trycksaker, webb, annonser
Revision

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal / köpta tjänster / konsulter.
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Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2018

2019

2020

Totalt

0

Summa
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader.

Investeringar
2018

Typ av investering/inventarier
Informationsutställningar, 10 lokalunika "Main
infopoints" + 12 , mindre m samma texter +
naturcykelled

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

10 +

Summa:

2019
Typ av Investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Summa:
2020

Typ av investering/inventarier

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad
Resor till projektets gemensamma arbetsmöten
(Management Group)
Resor till projektets Steering group-möten
Utrustning till natur-cykelleden (kikare, böcker,
cyklar)

2018

2019

2020

Totalt

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn
Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Utförlig projektbeskrivning
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms
Anställningsavtal

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Enheten för Hållbar Tillväxt, 621 81
VISBY.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/389
30 augusti 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att lämna nedanstående skrivelse som svar till regionens
revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens valda revisorer har PwC granskat om regionens arbete
avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är
ändamålsenligt. Detta är gjort med hjälp av följande kontrollmål:
1. Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet. Det finns också en tydlig fördelning av ansvar avseende
statliga ersättningar.
2. Det finns en intern kontroll inom regionen avseende statliga ersättningar.
3. Redovisning sker enligt god redovisningssed.
Förutom regionstyrelsen har PwC granskat barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt överförmyndarnämnden. Nämndernas svar, förutom
överförmyndarnämnden, finns som bilagor till denna skrivelse. Socialförvaltningens
svar har inte passerat socialnämnden.
Ärendebeskrivning

Under 2015 skapade regionen ett integrationsnätverk med anledning av det
samordningsbehov som uppstod i samband med den stora flyktingvågen.
Integrationsnätverkets uppdrag är att:
- Delge varandra information och fånga upp behov över förvaltningsgränserna
- Vara förvaltningsövergripande arbetsgrupp i frågor som rör mottagande och
integration
- Nätverket ska underlätta arbetet i vardagen för Region Gotlands kärnverksamheter
- Koordinera och stödja insatser och följa upp regionövergripande arbete
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Medlemmar i nätverket har ett tydligt mandat från sin förvaltningsledning i frågor
som rör mottagande och integration och har en kanal in i sin förvaltningsledning.
Nätverket träffas månatligen och leds av Region Gotlands strateg med ansvar för
integrationsfrågor.
För att samordna kunskapen kring återsökning av medel från migrationsverket
beslutades att dåvarande serviceförvaltningen skulle få ett uppdrag att administrera all
återsökning centralt. Ansvarig central funktion för återsökning om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet är representerad i Region Gotlands integrationsnätverk.
Samverkan kring ekonomiska frågor avseende statliga ersättningar för
flyktingmottagande sker i det ekonomichefsnätverk som ekonomidirektören leder
och där förvaltningarnas ekonomichefer ingår.
Kommentarer till kontrollmålen

Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Det finns också en tydlig
fördelning av ansvar avseende statliga ersättningar.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att får del av de statliga
ersättningar som de har rätt till. Avseende kartläggning av varje individs behov skapas
nu en samlad mottagningsfunktion som kommer att förbättra arbetet med att
kartlägga den enskildes behov under etableringsfasen.
Inför 2018 kommer en fördelning av schablonersättningen att beslutas i
regionfullmäktige.
Det finns en intern kontroll inom regionen avseende statliga ersättningar.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta grundas på att man
inte i alla nämnder har med detta i sin internkontrollplan för 2017. Med anledning av
att det för 2017 fanns med i den övergripande internkontrollplanen för
regionstyrelsen och att hanteringen sker centralt inom regionstyrelseförvaltningen
uppfattar regionen dock att det finns en god kontroll.
Redovisning sker enligt god redovisningssed.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Regionen följer god
redovisningssed avseende periodisering av bidrag från och med 2016.
Vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016 vilket inte kan anses
förenligt med god redovisningssed. Anledningen till detta var det särskilda läge som
uppstod 2015 och där regionen inte hann sätta sina rutiner tillräckligt fort.
Vidare redovisas ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket som en skuld
och inte som en fordran. Detta kommer att ändras i samband med delårsbokslut 2 i
år. Anledningen till detta är att när skuldkontot lades upp fanns inte tillräcklig
kunskap om hur processen skulle se ut och att regionen skulle ha fordringar på
Migrationsverket under så lång tid.
I revisionsrapporten skrivs vidare att ”vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett
intäktskonto avsett för ansökningar till Migrationsverket”. Region Gotland bokför
intäkterna på konto 3517 Stb Migrationsverket och har gjort så hela tiden.
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Revisorerna menar att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas på ett fullgott sätt
men eftersom endast 2 procent av ansökningarna avslås anser regionen att det görs.
Bedömning

Revisorernas granskning av regionens rutiner visar att Region Gotland har byggt upp
en bra organisation kring återsökning av statsbidrag. Det finns en central funktion
som hanterar återsökningarna, som kan ge stöd åt förvaltningarna och som även
sitter med i det integrationsnätverk som finns.
Avseende kontrollmålen uppfattar vi att en del av de brister som påpekas redan är
åtgärdade och andra är pågående.
Det har funnits vissa oklarheter utifrån revisionsrapporten vilka kontrollmål som har
granskats, men de tre ovanstående är de som är kommenterade av revisorerna och
därmed besvarade av Region Gotland.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse och revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 384
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 59
Barn- och utbildningsnämnden § 60
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse SON 2017/162
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden
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Granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
granskat om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta
grundar vi på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer
att regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller
internkontroll av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår
granskning visar också att det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
För ytterligare specificering avseende bedömningarna samt lämnade rekommendationer hänvisas till revisionsrapporten.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Vi önskar senast den 15 september 2017 bli informerade om vilka åtgärder
som kommer att vidta med anledning av granskningens resultat. Revisionsrapporten överlämnas till Regionstyrelsen för yttrande och övriga nämnder för
kännedom.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com.
För Region Gotlands revisorer
Carin Backlund
Ordförande
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1.

Sammanfattning och revisionell bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta grundar vi på att det
idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att regelbundna ansökningar
sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller internkontroll
av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår granskning visar också att
det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar
inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner
som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
I sakgranskningen påtalas att det är två personer som arbetar med återsökning och att det
inte helt stämmer med uppgift om en person. Denne har visserligen ett större ansvar men
det finns två tillgängliga personer. Vår bedömning ändras dock inte med denna information.
Vad gäller andra områden som kommit fram inom ramen för vår granskning vill vi uppmärksamma följande. Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men man är medveten om att det inte görs någon form av internkontroll på
huruvida återsökning görs. Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad
gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen
som inte anses vara aktuella idag bör ha rutiner för internkontroll. Dock vill vi påtala att
regionen infört internkontroll på området under 2017.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar Regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
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Vår bedömning är att det är viktigt för Regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer. Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning av vissa schablonersättningar.
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Bedömningar av kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga rutiner
för att identifiera ersättningsgilla
kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt

Det finns vidare en tydlig föredelning av ansvar avseende statliga ersättningar.

Barn- och utbildningsnämnden
Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga rutiner inom nämnden som innebär att de har en
god kontroll över de ersättningar som kan sökas. Det finns också en rutin för uppföljning av
de ersättningar som de återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast en
handläggare hanterar återsökningarna för
nämnden.
Socialnämnden
Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Det saknas däremot en rutin för att kontrollera
vilka intäkter som inkommit samt att säkerställa att extraordinära kostnader återsöks. Det
finns också en sårbarhet då endast en handläggare hanterar återsökningarna.
Överförmyndarnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en god beredskap och rutiner för att identifiera
ersättningsgilla kostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden har rutiner för
hantering av ersättningsbara kostnader. Som
vi nämner senare så finns ett enskilt område
som berör identifiering av kostnader om
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50 000 kronor per person fördelat på tre år
som är svåra att hitta rutiner för då man inte
kan samköra register. Vår totala bedömning
ändras inte av denna del.
Det finns en intern kontroll inom
regionen avseende statliga ersättningar

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen har
påbörjat ett arbete där de infört internkontroll
inom återsökning av statsbidrag.
Detta finns ännu inte inom alla nämnder men
ansvarig är medveten om vikten av internkontroll på området och man avser att införa detta
i alla nämnder.
Vi ser väldigt positivt på att det finns en controller med huvudansvar inom regionen som
ansvarar för nämndernas internkontroll och
att det finns rutiner inom området (se ovan).

Redovisning sker enligt god redovisningssed.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen följer
god redovisningssed avseende periodisering av
bidrag från och med 2016, som erhålls efter
särskild ansökan men även de som betalas ut
direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi vill samtidigt påpeka att vissa ansökningar
som avsåg 2015 intäktsförts först 2016, vilket
inte är förenligt med god redovisningssed.
Vidare har vi noterat att ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket redovisas
som en skuld och inte som en fordran. Det är
inte förenligt med god redovisningssed att tilllämpa nettoredovisning utan man skall tilllämpa bruttoredovisning.
Vidare tillämpas inte alltid försiktighetsprincipen på ett fullgott sätt.

Rekommendationer
Region Gotland kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men de är medvetna om att det inte görs någon form av internkontroll på huruvida
återsökning görs.
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Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen som inte anses vara aktuella
idag bör ha rutiner för internkontroll.
Social- samt barn och utbildningsnämnden kan med fördel skapa rutiner där dokumentation införs i samband med att individer anländer till kommunen för att man på detta sätt
skall kunna ha en tydlig bild av de behov som finns hos individen. Detta kan i ett senare
skede innebära att man kan påtala eventuella behov som fanns redan när individen anlände till kommunen.
För att arbeta på detta sätt krävs ett brett samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen
som ofta träffar individer i ett tidigt skede. På detta sätt kan en behovsbild skapas som
kan innebära att nämnderna kan återsöka medel med stöd av denna dokumentation. Speciellt viktigt är detta i samband med behov av extraordinär karaktär inom LSS samt inom
socialtjänst.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
Vi ser positivt på att regionen bokar upp intäkter vid ansökan, men fordringar ska bokföras som en tillgång. Vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett intäktskonto avsett
för ansökningar till Migrationsverket, då detta kan innebära väsentliga belopp. Intäktsföring ska göras under det år vilket intäkten avser.
Vi föreslår att regionen använder försiktighetsprincipen och inte bokar upp hela det ansökta beloppet utan storleken på uppbokningen bör anpassas till regionens erfarenhet av
beviljade beslut från Migrationsverket. Det bör då också tydligt anges hur stor del av ansökt belopp som inte är uppbokat som en fordran och skäl till detta bör också anges och
motiveras.
Vi föreslår också att man konsekvent använder samma verifikationstext för olika typer av
bidrag, för att underlätta uppföljning. En översyn av hur uppbokning sker mot balanskonton behöver göras, så att det blir konsekvent och följer god redovisningssed.
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2.

Inledning
Bakgrund

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättningen som kommunen har rätt till regleras i flera
förordningar. Vissa ersättningar betalas ut som schablonbidrag och grundersättningar och
dessa behöver kommunen inte söka själva. Till dessa hör bland annat vissa administrativa
kostnader men också ersättningar kopplade till ensamkommande. En av de största posterna som betalas ut schablonmässigt är de 1600 kronor per plats och dygn som kommunen åtagit sig vad gäller eget HVB. Andra ersättningar måste kommunen ansöka om och
detta kräver goda rutiner och kunskaper så att kommunen inte går miste om enskilda ersättningar. Brist på rutiner kan innebära att ansökningar försenas eller uteblir och därmed kan ersättningar förloras. Vidare har förvaltningen påtalat att utbetalning av sökta
ersättningar från Migrationsverket till samtliga nämnder dröjer vilket försvårar hantering
av medel för kommunen. I Region Gotlands hade vid revisionstillfället fortfarande vissa
nämnder sökta medel från år 2015 som ännu inte har betalats ut från Migrationsverket.

Syfte och revisionsfråga
Granskningens syftar till att bedöma följande revisionsfrågor:
Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet som man har rätt till? Finns en intern kontroll som säkerställer detta.
Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar?

Revisionskriterier


Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar



Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kontrollmål


Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.



Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter.



Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen.

Avgränsning och metod
Granskningen har avgränsats till berörda förvaltningar. Granskningen genomförs genom
intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive
verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av
statsbidrag, samt ansökningshandlingar. Rapporten har sakgranskats av regionledning.
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3.

Bakgrund asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Asylsökande

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger
även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar
delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skolgång.
Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har
skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn- och ungdomar.
Det gäller oavsett om man bor på förläggning eller har eget boende.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot
Staten ersätter kommunernas kostnader enligt förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dessutom ersätts kommunerna enligt förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för vissa utlänningar. För utbildning ersätts kommunen med en
schablon medan de ersätts med faktiska kostnader för externa placeringar av barn och
ungdom i familjehem eller institution. Ersättning lämnas dessutom i flera fall efter särskilt ansökningsförfarande. En del ersättningsbeslut kan överklagas av berörd kommun.

Nyanlända med uppehållstillstånd
När den nyanlände beviljas uppehållstillstånd folkbokförs denne i kommunen.
Den 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den
nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år
men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som
saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.

Mars 2017
Region Gotland
PwC

8 av 17

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

4.

Ersättningar som är möjliga att
återsöka

Vid vår genomgång av områden där Region Gotland har möjlighet att återsöka statliga
medel inom flyktingverksamheten redovisas nedan för några av de områden som kan
återsökas.


Ersättning för belagd boendeplats (ensamkommande)



Ersättning för barn boende i ett hem för vård och boende(HVB)



Ersättning för ensamkommande asylsökande barn i stödboende



Ersättning för utredningskostnader för ensamkommande



Ersättning för boende och vård av ensamkommande



Ersättning för ensamkommande asylsökande(Schablon)



Ersättning för stödinsatser för asylsökande (Schablon)



Ersättning för vissa särskilda kostnader eller extraordinära kostnader



Ersättning för tomhyra



Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända



Ersättning för varaktig vård



Ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boende



Elevpeng(Schablon)



Extraordinära kostnader för elevhälsa



Extraordinäre kostnader i samband med skolskjuts.



Godmanskostnader (Både schablon och återsökning)



Varaktig vård inom landstinget 60000kr/3år



Ersättning för hälsoundersökning i samband med ankomst till Gotland.

I vår granskning och genomgång har vi noterar att regionen har tillräckliga rutiner avseende återsökning för merparten av dessa områden. Ett område som däremot upplevs som
svårt att hantera är återsökning av kostnader för så kallad kostnadskrävande vård. Ett
arbete pågår för att få till stånd en lösning.

Mars 2017
Region Gotland
PwC

9 av 17

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

5.

Iakttagelser

Mottagandet av nyanlända ensamkommande barn, har varierat under åren.
Kommunen har vid utredningens genomförande kommit överens med migrationsverket
att ta emot 190 nyanlända ensamkommande barn. Utöver detta finns ca 90 barn placerade i hem på Gotland som tillhör andra kommuner. Totalt finns idag ca 250 ensamkommande barn på Gotland.
Övrig verksamhet inom flyktingmottagandet är uppdelad mellan socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ansvar för ensamkommande ligger under socialnämnden medan SFI och integrationsansvar ligger under Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvarsfördelning i kommunen
Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst av socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Ensamkommande barn hanteras av socialnämnden medan integrationsarbetet hanteras inom barn och utbildningsnämnden. Desssutom berörs hälso- och sjukvårdsnämnden som ger insatser i form av hälsoundersökningar och sjukvård i olika former. Det är därmed dessa nämnder som i första hand ansvarar för återsökning av statliga medel inom dessa områden.
I sakgranskningen påtalas att det formella ansvaret ligger under Regionstyrelseförvaltningen. Även överförmyndarnämnden har ett ansvar vad gäller återsökning. Det finns
skriftliga dokument rörande ansvarsfördelning men dessa är inte antagna politiskt men
används inom regionen.

Det finns ändamålsenliga rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Det finns flera skriftliga aktuella rutiner i Region Gotland avseende återsökning av statliga
medel. Nämnas kan rutiner gällande återsökning för asylsökande elever. Utbildning och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning som, på ett tydligt sätt, beskriver hur gången är inom förvaltningen och vem som ansvarar för vilka delar i återsökningsprocessen. De intervjuade påtalar att man inom regionen lagt mycket tid på att ta
fram rutiner och främst rör det schablonersättningar och hur dessa skall fördelas.
Vad gäller internkontrollplan för området har det inte funnits något under 2016 men för
år 2017 har regionen identifierat flera område som tas upp under 2017 års internkontrollplan. Dels avser man kontrollera och göra stickprov för enskilda områden rörande återsökning och dels avser man att kontrollera handläggningsrutiner.
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Barn- och utbildningsnämnden nuvarande rutin är att respektive skola, i verksamhetssystemet Procapita, skriver ner vilka individer som omfattas av återsökning. Detta hämtas
av handläggare som skriver ner allt i en fil som sedan skickas tillbaka till skolorna för
dubbelkontroll. Socialnämnden har en liknande rutin med den skillnaden att filen inte
skickas tillbaka för dubbelkontroll utan här sker dubbelkontroll i form av möte med enhetschef.
Socialnämnden har tagit fram flera dokument som hanterar återsökningsprocessen inom
kommunen och också regionstyrelseförvaltningen har tagit fram dokument som reglerar
vem som ansvarar för återsökning av respektive område.
Vår granskning visar likväl att förvaltningarna idag inte fullt ut har rutiner för att identifiera eventuella merkostnader inom skolans område, socialtjänstens område eller LSS- området. Våra intervjuer ger också bilden av att förvaltningarna inte automatiskt i samband
med ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns exempelvis idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar
individers behov och dokumenterar dessa. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar
i framtiden för individer vars behov av LSS eller försörjningsstöd eller särskilda insatser i
skolan kan komma att behövas.

5.2.1. Ansökningar
Det finns rutiner för hur skriftliga ansökningar skall göras och detta med syfte att säkerställa att om ordinarie personal av någon anledning inte kan svara för återsökningen så
ska någon annan kunna göra det.
Vid vår granskning så har det framkommit att det inte finns någon uppföljning på överförmyndarnämnden av hur mycket av de återsökta kostnaderna som kommunen faktiskt
får tillbaka. Det framgår inte heller hur mycket av de uppbokade återsökta kostnaderna
som faktiskt erhålls och hur mycket som faktiskt avslås. I intervjuerna bekräftas också att
det inte finns rutiner för kontroll av detta.
I sakgranskningen påtalas att alla ansökningar som görs inom regionen sammanställs i ett
dokument där det framgår när ansökan skickats in, vad den avser, belopp samt när och
med vilket belopp utbetalning sker från Migrationsverket. Uppföljning av detta dokument
görs löpande. Rapporter som innehåller bl.a. belopp för återsökningar, utbetalningar och
avslag från Migrationsverket har lämnats till regionledningen vid delår och bokslut.

5.2.2. Långa väntetider på eftersökta medel
Gotland har som många kommuner extremt långa väntetider på de medel som eftersökt. I
vissa fall väntar kommunerna fortfarande på medel från år 2015 beroende på Migrationsverkets långa handläggningstider. Detta har inneburit att Region Gotland vidtagit åtgärder vad gäller bokföring av intäkter som eftersökts.
Inom socialnämnden görs viss uppbokning med en försiktighetsprincip men inom skolan
har man ingen försiktighetsprincip utan där bokas alla sökta medel upp.
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Politiska beslut avseende fördelning av
schablonersättning
De intervjuade påtalar att det idag inte finns något formellt politiskt beslut vad gäller fördelning av medel inom regionen. Vår granskning av protokoll från merparten av nämnderna under 2016 visar också att inget formellt politiskt beslut fattats som rör fördelning
av de schablonersättningar som kommit regionen tillhanda.
I sakgranskningen påtalas att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som enda nämnd
har tagit ett beslut rörande denna nämnd 2016-02-17.
Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning
av vissa schablonersättningar. De ersättningar som rör etablering fördelas med 90 % till
Barn- och utbildningsnämnden och 10 % till Kulturnämnden. Grundersättningen för flyktingar går helt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inom socialnämnden, för de schabloner som rör ensamkommande barn, finns idag inga
beslut tagna om en formell fördelning. Här påtalas i intervjuerna att den informella fördelning som finns idag mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden bör korrigeras
då den inte anses rimlig.

5.3.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det är viktigt för regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer och detta av flera skäl.
Dels bör det tydliggöras var kostnader inom flyktingverksamheter ligger. Ett annat skäl
för att fatta ett sådant beslut är de förändringar som sker på området från 1 juli 2017 som
innebär att en allt större del av ersättningar kommer att schabloniseras. Speciellt vad gäller administrativa kostnader så finns risker att vissa delar såsom överförmyndarverksamheten inte får rätt tilldelning av medel vid kommande förändring.
Efter vår granskning har regionen fattat politiska beslut inom vissa områden. Vad gäller
fördelning av schablonersättningar inom området etablering är vi något tveksamma till
den fördelning som innebär att ingenting fördelas till socialnämnden. På flera områden
har socialnämnden ett ansvar vad gäller etablering och det finns risker för att kostnader
uppkommer som inte täcks.

5.3.2. Periodisering av kostnader
För täckandet av vissa administrativa kostnader betalas ut i en engångssumma.
Exempelvis utredningskostnader för ensamkommande barn, där Region Gotland får 31
tkr eller 39 tkr beroende vilken typ av sökande (Asyl eller PUT) det är. Denna summa skall
täcka utredningskostnader för all tid som Region Gotland har ansvar för den enskilda individen. I vår granskning har vi frågat om denna summa fördelas över flera år för att täcka
utredningskostnader som sträcker sig över flera år.
Enligt intervjuerna görs inte någon periodisering av utredningskostnaden. Det påtalas
från förvaltningen att det finns svårigheter med en sådan periodisering, dels kommer den
väldigt långt i efterhand, dels är summorna mindre varför detta inte anses behövas.
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5.3.2.1.

Bedömning

Periodisering av kostnader är ett alternativ att använda då man anser att kostnader finns
för flera år framåt. Bedömningen från nämnderna är att det är relativt små kostnader förknippade med hantering av ensamkommande barn varför detta inte ansetts nödvändigt.

Sker redovisning enligt god redovisningssed
5.4.1.

Nya rutiner från och med år 2016

Region Gotlands huvudprincip vid uppbokning av fordran från Migrationsverket är att
detta sker vid ansökan om bidrag och det uppbokade beloppet bokförs på ett separat
skuldkonto 28905 i balansräkningen och uppbokning sker med sökt belopp. Man tillämpar inte någon försiktighetsprincip utan 100 % av ansökan bokas upp.
Vid granskningstillfället 2017-02-10 var saldot på balanskontot 18 166,8 tkr (och således
en fordran på ännu inte utbetalda medel Migrationsverket och därmed en tillgång).
Det uppbokade beloppet fördelas till berörda förvaltningar från detta konto och intäkter
bokförs på konto 351700 Statsbidrag från Migrationsverket och projektkod 49XXXX utifrån serviceförvaltningens anvisningar. Avstämning av skuldkontot görs när medlen erhålls från Migrationsverket.
Det förekommer att förvaltningar också bokar upp fordran på annat balanskonto. Socialförvaltningen bokar exempelvis upp fordran avseende ensamkommande barn på annat
balanskonto och intäktsför vid uppbokningen.
Ovanstående rutin tillämpas fr.o.m. 2016 och enligt de uppgifter vi har fått så finns inga
fordringar på Migrationsverket från 2015 eller tidigare år och samma gäller intäktsförda
tidigare år. Vid våra kontroller kan vi också se att uppbokningar har gjorts för kvartal 4 år
2016 (och 2016 finns 192 894,7 tkr redovisade som statsbidrag från Migrationsverket).
Det bör samtidigt uppmärksammas att vi vid våra kontroller också har funnit intäkter som
avser 2015 och som har intäktsförts vid utbetalning 2016 eller bokats upp under 2015.

5.4.2.

Bokföring av ersättning med ansökan

De statsbidrag som förvaltningarna via Regionen ansöker om hos Migrationsverket bokförs hos respektive förvaltning som intäkt vid ansökan. Motbokning sker på balanskontot
28905. När utbetalningen sker från Migrationsverket sker avstämning mellan den uppbokade ersättningen på balanskontot och justering görs om det finns en avvikelse.

5.4.3.

Bokföring av ersättning utan ansökan

De statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket utan ansökan bokförs hos berörda
förvaltningar när ekonomiadministrationen har fått utbetalningsunderlaget från Migrationsverket. Schablonbidraget för nyanlända som har fått uppehållstillstånd och som utbetalas under två år bokförs vid utbetalning.
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5.4.4.

Engångsersättning – tillfälligt stöd

Region Gotland erhöll totalt 7 843 tkr i tillfälligt stöd år 2015 med anledning av flyktingsituationen. Detta belopp har i enlighet beslut i regionstyrelsen under år 2015 intäktsbokförts med 1/13 på år 2015 och med 12/13 eller 7 240 tkr på år 2016 vilket överensstämmer
med Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande över hur posten skall bokföras. .

5.4.5.

Bedömning

Vi bedömer att regionen följer god redovisningssed genom att sökta bidrag redovisas på
det år som ansökan avser fr.o.m. 2016. Samma sak gäller för de bidrag som betalas ut direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi ser det som positivt att konto 351700 används för intäkter avseende dessa statsbidrag
vilket förenklar möjlighet till uppföljning i redovisningen. Vi vill samtidigt uppmärksammas att våra kontroller visar att vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016.
Vi vill också uppmärksamma att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas
Vi bedömer att det inte är förenligt med god redovisningssed att boka upp fordran på Migrationsverket på ett skuldkonto vid ansökan utan detta belopp skall bokas upp på ett tillgångskonto. Med nuvarande redovisning är det också svårt att se hur stor den aktuella
fordran på Migrationsverket är samt hur mycket medel som ännu inte är fördelade till
verksamheterna. Om saldot blir stort påverkas soliditeten.
Det bör också uppmärksammas att regionens anvisning att intäkterna ska redovisas med
projektkod 49xxx inte alltid följs. Då detta avser internredovisningen är det inget vi har
synpunkter på, men regionen behöver vara medveten om det vid sin uppföljning.
1 Regionstyrelsen

Rutiner för återsökningar av kostnader
Alla återsökningar om statlig ersättning (med undantag för Överförmyndarnämnden)
görs centralt av ekonomer inom Regionstyrelseförvaltningen vilken t o m år 2016 hette
förvaltningen Serviceförvaltningen.
Inom regionstyrelseförvaltningen är det två ekonomer som arbetar vardera 50 % med
detta (alltså en tjänst men två personer). Således mindre sårbarhet då två personer jobbar
med återsökningar. Förvaltningarna ansvarar för att underlagen till ansökan finns tillgängliga.

5.5.1.

Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Merparten av återsökningarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen görs av två
handläggare. Handläggarna hanterar både grundskola och gymnasieskola samt förskola
och förskoleklass. Detta anses vara en fördel för att skapa mer kunskap om de elever som
finns och att inte riskera att förbise elever.
Utbildning och arbetslivsförvaltningen har rätt att återsöka medel för extraordinära kostnader inom skolan. Även om det är en restriktiv bedömning av detta område hos Migrationsverket finns möjlighet att återsöka medel för speciellt anpassade lokaler, skolskjuts
för särskoleelever samt om det behövs anställas personal för elever med särskilda behov.
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Detta sköts av handläggarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen, men varje skolas rektor ansvarar för att avisera dessa behov så att det kommer till berörd handläggares
kännedom. Våra intervjuer visar att hanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Dessa individers uppgifter skickas in från respektive skola på en fil till handläggare
centralt som sedan sammanställer allt och därefter skickas en sammanställd lista tillbaka
till skolan för kontroll.
Ett område där förvaltningen idag anser att det inte fungerar helt tillfredställande är hanteringen av mindre barn i förskolan. Avisering av dessa individer sker direkt från respektive förskola och kan innebära att ansvarig handläggare får information sent. Då vissa
återsökningar regleras av en tidsgräns kan detta innebära en risk att enskilda delar inte
hinner återsökas. Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer så kan detta område
utvecklas. Vid sakgranskningen säger man sig inte se denna risk då verksamheten inom
förskolan skall följa samma rutiner som grundskolan.
Vad gäller friskolor så görs hela återsökningsprocessen av handläggare inom Regionstyrelseförvaltningen.
Då det är långa väntetider på att erhålla medel så får nämnderna göra uppbokningar av
förväntade intäkter och inom utbildningsverksamheten bokas alltid alla intäkter upp som
man återsökt d.v.s. 100 %.

5.5.1.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns goda rutiner för hantering av återsökning inom barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi anser att rutinen
för dubbelkontroller av de återsökningar som görs är viktig och bra och minimerar risker
för fel.
Vi vill samtidigt påtala vissa risker med att inte tillämpa försiktighetsprincipen utan istället boka upp 100 % av förväntade intäkter. Även om nämnden har en god kontroll kan
vissa enskilda delar bli föremål för omprövning varför viss försiktighetsprincip är att föredra enligt vår bedömning.

5.5.2.

Socialnämnden

Återsökningar inom socialnämnden görs av två handläggare centralt inom Regionstyrelseförvaltningen. Vid våra intervjuer påtalas att det finns rutiner och att det finns ett utvecklat arbete vad gäller återsökning av kostnader.
Ensamkommande barn hanteras av ansvariga handläggare och även extraordinära kostnader hanteras av samma handläggare som går igenom samtliga individer. För detta arbete krävs att socialsekreterare inom förvaltningen tydligt aviserar att det finns individer
som det finns möjligheter att återsöka kostnader för. Våra intervjuer ger en bild att det
inte görs dubbelkontroll av dessa ärenden. Det som görs som avser dubbelkontroll är att
man träffar chef inom verksamheten för att gå igenom och kontrollera så uppgifter stämmer.

5.5.2.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns en god kontroll av återsökningar av statsbidrag även inom
socialnämndens område.
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Vi vill samtidigt peka på att den rutin som tillämpas inom skolan (som innebär att verksamheten dubbelkollar skriftligt) är en rutin som även skulle kunna användas inom socialnämndens område där det idag bara görs en muntlig genomgång.

5.5.3.

Hälso-sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har flera rutiner som innebär att de har en kontroll på de
återsökningar som avser hälsoundersökningar inom regionen. Hälsoundersökningar registreras via kassakoder. Därefter blir denna del enkel att kontrollera och därmed återsöka.
Vad gäller den kostnadskrävande vården så är återsökningar svårare att kontrollera. Då
en individ går från att vara asylsökande till att få permanent uppehållstillstånd så finns
det inget bra sätt att kontrollera dessa individer. Främsta anledningen är att chefsläkare
påtalat att det inte går att parallellköra register för att på detta sätt få en kontroll av vilka
individer som skulle kunna vara aktuella för regionen att återsöka. Frågan är dock inte
färdigutredd och man arbetar på att hitta en lösning.

5.5.3.1.

Bedömning

Vid vår granskning blir det tydligt att regionen diskuterat en hel del kring hur man skall
komma tillrätta med att man inte har någon bra rutin för kontroll av individer som erhåller kostnadskrävande vård. Vår bedömning är att detta är ett område där regionen bör
lägga tid på att snarast hitta rutiner. Vår bedömning är att det speciellt inom psykiatrin
kommer att vara viktigt i framtiden då det där finns uppenbara risker för stor volym för
kostnadskrävande och omfattande vård. Vår bedömning är i övrigt att det finns goda rutiner för återsökning.

5.5.4.

Regionstyrelsen

Vår granskning visar det finns en god organisation för återsökning av statsbidrag inom
flyktingverksamheten och inom nämnderna. Förutom en central organisation där vi identifierar flera skriftliga rutiner för samtliga nämnder så finns övergripande controllerfunktion inom området. En central organisation för återsökning bildades under senhösten
2016.
Denna centrala ekonomifunktion har ett samordningsansvar att kontrollera nämndernas
internkontroll. Flera av nämnderna har också en särredovisning av ekonomi som rör återsökning. Vid våra intervjuer påtalas att detta också medfört att de medel som man erhållit
gjort att ersättningen räckt för att inom regionen hantera all verksamhet inom den ram
som finns. Vid våra intervjuer påtalas vidare att det finns en god samverkan mellan
nämnderna. En integrationsstrateg har ansvar för att ett samarbete kommer till stånd
både för den delen som rör återsökning men också för flyktingverksamheten i stort.

5.5.4.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det centralt inom regionstyrelsen finns en god kontroll av nämndernas återsökningsprocesser samt av den internkontroll som finns inom nämnderna.
Även om vi i enskilda delar i granskningen som rör återsökning av extraordinära kostnader lämnar synpunkter på att det idag inte fungerar helt med internkontroll är vår bedömning att regionen har ett välfungerande arbete med återsökning av statsbidrag.
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5.5.5.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den enda nämnden inom region Gotland där det inte finns en
central hantering. Anledningen till detta är att man inom regionen bedömt att verksamheten har en så god kontroll av verksamheten att detta bedömts onödigt.
Arbetet inom överförmyndarnämnden hanteras av två jurister och två handläggare totalt
3,75 anställda. Ansvaret för återsökningar ligger på två personer. De intervjuade inom
överförmyndarverksamheten påtalar att det finns flera skrivna rutiner för återsökning
inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden får in 99,8 % av de medel
som de återsöker och då man inte får in sökta medel så beror det oftast på att individer
fått permanent uppehållstillstånd, vilket överförmyndarförvaltningen inte haft kunskap
om. Under år 2016 så har det inte funnits någon internkontroll inom nämnden av återsökningar men detta finns inlagt i intern kontrollplan för år 2017.

5.5.5.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns god kontroll över den verksamheten och de återsökningar
som görs av Överförmyndarnämnden. Dels går det att utläsa i de skriftliga rutiner som
finns och dels är de intervjuade tydliga i sin redovisning över vilka rutiner som gäller.
Även om regionen har mycket goda rutiner för kontroll från centralt håll i andra nämnder
är vår bedömning samtidigt att det i någon form borde finnas en viss central kontroll även
inom detta område även om det inte påverkar vår helhetsbedömning.

Samverkan inom kommunen rörande återsökning av statliga medel.
Vår granskning visar att det i dag inte finns någon formell eller strukturerad samverkan
rörande återsökning av kostnader från Migrationsverket. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen upprättar underlag för återsökning var för sig och
träffas inte regelbundet för att diskutera eventuella områden där man kan hjälpa varandra
eller ge varandra tips. Då alla återsökningar ligger centralt finns dock kunskap om flera
förvaltningar hos den som ansvarar för återsökning. Vid vår granskning har dock påtalas
att det finns vissa samverkansforum mellan överförmyndarförvaltningen och socialförvaltningen.

2017-04-05

Carin Hultgren

Tommy Nyberg

Uppdragsledare

Projektledare
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

HSN § 384

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för
ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

HSN 2017/222
HSN-AU § 387

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet.

Sammanfattning

Revisionsrapportens bedömning är att rutinerna gällande ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet i huvudsak fungerar tillfredsställande. Det
påpekande i rapporten som gäller hälso- och sjukvårdsnämnden är dels att
stickprovskontroller genomförs för återsökningar av främst ersättning för hälsoundersökningar samt att regionen avsätter tid för att snarast hitta rutiner för
återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent uppehållstillstånd.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är densamma som granskningens
bedömning. I huvudsak fungerar återsökning av medel från migrationsverket väl.
Svårigheter finns dock att hitta rutiner för återsökning av varaktig vård för personer
som fått permanent uppehållstillstånd vilket förvaltningen arbetar vidare med.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2017
Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 387
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 rapport om
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet.
Skickas till
Regionstyrelsen
Carin Hultgren, PwC

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/222
4 maj 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet.

Sammanfattning

Revisionsrapportens bedömning är att rutinerna gällande ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet i huvudsak fungerar tillfredsställande. Det
påpekande i rapporten som gäller hälso- och sjukvårdsnämnden är dels att
stickprovskontroller genomförs för återsökningar av främst ersättning för hälsoundersökningar samt att regionen avsätter tid för att snarast hitta rutiner för
återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent uppehållstillstånd.
Ärendebeskrivning

På uppdrag av revisorerna i Region Gotland har PwC granskat om Region Gotland
bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom
flyktingområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätts i huvudsak med ett
schablonbelopp per asylsökande som ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård och
tandvård. De ersättningar som hälso- och sjukvården har möjlighet att ansöka om är
ersättning för hälsoundersökningar, ersättningar för kostsam vård under asyltiden
och ersättning för varaktig vård då den asylsökande fått permanent uppehållstillstånd.
I huvudsak fungerar rutiner väl och regionstyrelseförvaltningen återsöker ersättning
för såväl hälsoundersökningar och kostsam vård under asyltiden. Under
asylprocessen har den asylsökanden ett särskilt LMA-kort med ett individuellt
nummer som den asylsökande visar vid kontakt med sjukvården. Detta för att den
asylsökande ska söka och få hälso- och sjukvård och tandvård enligt det regelverk
som gäller asylsökande. När personen sedan fått permanent uppehållstillstånd gäller
1 (2)
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Tjänsteskrivelse
HSN 2017/222

samma regelverk, avgifter med mera som vilken annan person som helst med svenskt
personnummer. Ingen särskild registrering görs och hälso- och sjukvården har
därmed också svårt att särskilja personer med permanent uppehållstillstånd från
andra personer. Därmed är det också svårigheter att utreda ifall dessa individer har
fått varaktig vård som berättigar till ansökan om extra bidrag från migrationsverket.
Arbete pågår för att se hur andra landsting löst denna fråga för att på ett bra sätt
kunna fånga kostnader för varaktig vård hos dessa personer.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är densamma som granskningens bedömning. I huvudsak
fungerar återsökning av medel från migrationsverket väl. Svårigheter finns dock att
hitta rutiner för återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent
uppehållstillstånd vilket förvaltningen arbetar vidare med.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2017
Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Carin Hultgren, PwC
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14
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Information. Revisionsrapport. Granskning av
rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

GVN 2017/78
AU § 49

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Informationen togs emot.

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för
att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand.
Verket ger även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn
och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska
om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Det grundar
revisorerna på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att
regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick att vi kontrollmålen var uppfyllda
med beskrivningen ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en god beredskap
och rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader.”
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att återsökning av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet fungerar tillfredsställande för nämndernas verksamhetsområden.
Genom att inrätta en samlad mottagningsfunktion kommer kartläggning av den
enskildes behov under etableringsfasen att förbättras
Beslutsunderlag

- Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-05
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen – för information
Carin Hultgren, revisor PwC
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1.

Sammanfattning och revisionell bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta grundar vi på att det
idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att regelbundna ansökningar
sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller internkontroll
av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår granskning visar också att
det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar
inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner
som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
I sakgranskningen påtalas att det är två personer som arbetar med återsökning och att det
inte helt stämmer med uppgift om en person. Denne har visserligen ett större ansvar men
det finns två tillgängliga personer. Vår bedömning ändras dock inte med denna information.
Vad gäller andra områden som kommit fram inom ramen för vår granskning vill vi uppmärksamma följande. Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men man är medveten om att det inte görs någon form av internkontroll på
huruvida återsökning görs. Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad
gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen
som inte anses vara aktuella idag bör ha rutiner för internkontroll. Dock vill vi påtala att
regionen infört internkontroll på området under 2017.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar Regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
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Vår bedömning är att det är viktigt för Regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer. Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning av vissa schablonersättningar.
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Bedömningar av kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga rutiner
för att identifiera ersättningsgilla
kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt

Det finns vidare en tydlig föredelning av ansvar avseende statliga ersättningar.

Barn- och utbildningsnämnden
Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga rutiner inom nämnden som innebär att de har en
god kontroll över de ersättningar som kan sökas. Det finns också en rutin för uppföljning av
de ersättningar som de återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast en
handläggare hanterar återsökningarna för
nämnden.
Socialnämnden
Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Det saknas däremot en rutin för att kontrollera
vilka intäkter som inkommit samt att säkerställa att extraordinära kostnader återsöks. Det
finns också en sårbarhet då endast en handläggare hanterar återsökningarna.
Överförmyndarnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en god beredskap och rutiner för att identifiera
ersättningsgilla kostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden har rutiner för
hantering av ersättningsbara kostnader. Som
vi nämner senare så finns ett enskilt område
som berör identifiering av kostnader om
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50 000 kronor per person fördelat på tre år
som är svåra att hitta rutiner för då man inte
kan samköra register. Vår totala bedömning
ändras inte av denna del.
Det finns en intern kontroll inom
regionen avseende statliga ersättningar

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen har
påbörjat ett arbete där de infört internkontroll
inom återsökning av statsbidrag.
Detta finns ännu inte inom alla nämnder men
ansvarig är medveten om vikten av internkontroll på området och man avser att införa detta
i alla nämnder.
Vi ser väldigt positivt på att det finns en controller med huvudansvar inom regionen som
ansvarar för nämndernas internkontroll och
att det finns rutiner inom området (se ovan).

Redovisning sker enligt god redovisningssed.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen följer
god redovisningssed avseende periodisering av
bidrag från och med 2016, som erhålls efter
särskild ansökan men även de som betalas ut
direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi vill samtidigt påpeka att vissa ansökningar
som avsåg 2015 intäktsförts först 2016, vilket
inte är förenligt med god redovisningssed.
Vidare har vi noterat att ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket redovisas
som en skuld och inte som en fordran. Det är
inte förenligt med god redovisningssed att tilllämpa nettoredovisning utan man skall tilllämpa bruttoredovisning.
Vidare tillämpas inte alltid försiktighetsprincipen på ett fullgott sätt.

Rekommendationer
Region Gotland kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men de är medvetna om att det inte görs någon form av internkontroll på huruvida
återsökning görs.
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Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen som inte anses vara aktuella
idag bör ha rutiner för internkontroll.
Social- samt barn och utbildningsnämnden kan med fördel skapa rutiner där dokumentation införs i samband med att individer anländer till kommunen för att man på detta sätt
skall kunna ha en tydlig bild av de behov som finns hos individen. Detta kan i ett senare
skede innebära att man kan påtala eventuella behov som fanns redan när individen anlände till kommunen.
För att arbeta på detta sätt krävs ett brett samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen
som ofta träffar individer i ett tidigt skede. På detta sätt kan en behovsbild skapas som
kan innebära att nämnderna kan återsöka medel med stöd av denna dokumentation. Speciellt viktigt är detta i samband med behov av extraordinär karaktär inom LSS samt inom
socialtjänst.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
Vi ser positivt på att regionen bokar upp intäkter vid ansökan, men fordringar ska bokföras som en tillgång. Vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett intäktskonto avsett
för ansökningar till Migrationsverket, då detta kan innebära väsentliga belopp. Intäktsföring ska göras under det år vilket intäkten avser.
Vi föreslår att regionen använder försiktighetsprincipen och inte bokar upp hela det ansökta beloppet utan storleken på uppbokningen bör anpassas till regionens erfarenhet av
beviljade beslut från Migrationsverket. Det bör då också tydligt anges hur stor del av ansökt belopp som inte är uppbokat som en fordran och skäl till detta bör också anges och
motiveras.
Vi föreslår också att man konsekvent använder samma verifikationstext för olika typer av
bidrag, för att underlätta uppföljning. En översyn av hur uppbokning sker mot balanskonton behöver göras, så att det blir konsekvent och följer god redovisningssed.
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2.

Inledning
Bakgrund

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättningen som kommunen har rätt till regleras i flera
förordningar. Vissa ersättningar betalas ut som schablonbidrag och grundersättningar och
dessa behöver kommunen inte söka själva. Till dessa hör bland annat vissa administrativa
kostnader men också ersättningar kopplade till ensamkommande. En av de största posterna som betalas ut schablonmässigt är de 1600 kronor per plats och dygn som kommunen åtagit sig vad gäller eget HVB. Andra ersättningar måste kommunen ansöka om och
detta kräver goda rutiner och kunskaper så att kommunen inte går miste om enskilda ersättningar. Brist på rutiner kan innebära att ansökningar försenas eller uteblir och därmed kan ersättningar förloras. Vidare har förvaltningen påtalat att utbetalning av sökta
ersättningar från Migrationsverket till samtliga nämnder dröjer vilket försvårar hantering
av medel för kommunen. I Region Gotlands hade vid revisionstillfället fortfarande vissa
nämnder sökta medel från år 2015 som ännu inte har betalats ut från Migrationsverket.

Syfte och revisionsfråga
Granskningens syftar till att bedöma följande revisionsfrågor:
Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet som man har rätt till? Finns en intern kontroll som säkerställer detta.
Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar?

Revisionskriterier


Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar



Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kontrollmål


Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.



Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter.



Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen.

Avgränsning och metod
Granskningen har avgränsats till berörda förvaltningar. Granskningen genomförs genom
intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive
verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av
statsbidrag, samt ansökningshandlingar. Rapporten har sakgranskats av regionledning.
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3.

Bakgrund asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Asylsökande

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger
även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar
delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skolgång.
Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har
skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn- och ungdomar.
Det gäller oavsett om man bor på förläggning eller har eget boende.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot
Staten ersätter kommunernas kostnader enligt förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dessutom ersätts kommunerna enligt förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för vissa utlänningar. För utbildning ersätts kommunen med en
schablon medan de ersätts med faktiska kostnader för externa placeringar av barn och
ungdom i familjehem eller institution. Ersättning lämnas dessutom i flera fall efter särskilt ansökningsförfarande. En del ersättningsbeslut kan överklagas av berörd kommun.

Nyanlända med uppehållstillstånd
När den nyanlände beviljas uppehållstillstånd folkbokförs denne i kommunen.
Den 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den
nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år
men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som
saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.
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4.

Ersättningar som är möjliga att
återsöka

Vid vår genomgång av områden där Region Gotland har möjlighet att återsöka statliga
medel inom flyktingverksamheten redovisas nedan för några av de områden som kan
återsökas.


Ersättning för belagd boendeplats (ensamkommande)



Ersättning för barn boende i ett hem för vård och boende(HVB)



Ersättning för ensamkommande asylsökande barn i stödboende



Ersättning för utredningskostnader för ensamkommande



Ersättning för boende och vård av ensamkommande



Ersättning för ensamkommande asylsökande(Schablon)



Ersättning för stödinsatser för asylsökande (Schablon)



Ersättning för vissa särskilda kostnader eller extraordinära kostnader



Ersättning för tomhyra



Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända



Ersättning för varaktig vård



Ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boende



Elevpeng(Schablon)



Extraordinära kostnader för elevhälsa



Extraordinäre kostnader i samband med skolskjuts.



Godmanskostnader (Både schablon och återsökning)



Varaktig vård inom landstinget 60000kr/3år



Ersättning för hälsoundersökning i samband med ankomst till Gotland.

I vår granskning och genomgång har vi noterar att regionen har tillräckliga rutiner avseende återsökning för merparten av dessa områden. Ett område som däremot upplevs som
svårt att hantera är återsökning av kostnader för så kallad kostnadskrävande vård. Ett
arbete pågår för att få till stånd en lösning.
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5.

Iakttagelser

Mottagandet av nyanlända ensamkommande barn, har varierat under åren.
Kommunen har vid utredningens genomförande kommit överens med migrationsverket
att ta emot 190 nyanlända ensamkommande barn. Utöver detta finns ca 90 barn placerade i hem på Gotland som tillhör andra kommuner. Totalt finns idag ca 250 ensamkommande barn på Gotland.
Övrig verksamhet inom flyktingmottagandet är uppdelad mellan socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ansvar för ensamkommande ligger under socialnämnden medan SFI och integrationsansvar ligger under Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvarsfördelning i kommunen
Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst av socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Ensamkommande barn hanteras av socialnämnden medan integrationsarbetet hanteras inom barn och utbildningsnämnden. Desssutom berörs hälso- och sjukvårdsnämnden som ger insatser i form av hälsoundersökningar och sjukvård i olika former. Det är därmed dessa nämnder som i första hand ansvarar för återsökning av statliga medel inom dessa områden.
I sakgranskningen påtalas att det formella ansvaret ligger under Regionstyrelseförvaltningen. Även överförmyndarnämnden har ett ansvar vad gäller återsökning. Det finns
skriftliga dokument rörande ansvarsfördelning men dessa är inte antagna politiskt men
används inom regionen.

Det finns ändamålsenliga rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Det finns flera skriftliga aktuella rutiner i Region Gotland avseende återsökning av statliga
medel. Nämnas kan rutiner gällande återsökning för asylsökande elever. Utbildning och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning som, på ett tydligt sätt, beskriver hur gången är inom förvaltningen och vem som ansvarar för vilka delar i återsökningsprocessen. De intervjuade påtalar att man inom regionen lagt mycket tid på att ta
fram rutiner och främst rör det schablonersättningar och hur dessa skall fördelas.
Vad gäller internkontrollplan för området har det inte funnits något under 2016 men för
år 2017 har regionen identifierat flera område som tas upp under 2017 års internkontrollplan. Dels avser man kontrollera och göra stickprov för enskilda områden rörande återsökning och dels avser man att kontrollera handläggningsrutiner.
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Barn- och utbildningsnämnden nuvarande rutin är att respektive skola, i verksamhetssystemet Procapita, skriver ner vilka individer som omfattas av återsökning. Detta hämtas
av handläggare som skriver ner allt i en fil som sedan skickas tillbaka till skolorna för
dubbelkontroll. Socialnämnden har en liknande rutin med den skillnaden att filen inte
skickas tillbaka för dubbelkontroll utan här sker dubbelkontroll i form av möte med enhetschef.
Socialnämnden har tagit fram flera dokument som hanterar återsökningsprocessen inom
kommunen och också regionstyrelseförvaltningen har tagit fram dokument som reglerar
vem som ansvarar för återsökning av respektive område.
Vår granskning visar likväl att förvaltningarna idag inte fullt ut har rutiner för att identifiera eventuella merkostnader inom skolans område, socialtjänstens område eller LSS- området. Våra intervjuer ger också bilden av att förvaltningarna inte automatiskt i samband
med ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns exempelvis idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar
individers behov och dokumenterar dessa. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar
i framtiden för individer vars behov av LSS eller försörjningsstöd eller särskilda insatser i
skolan kan komma att behövas.

5.2.1. Ansökningar
Det finns rutiner för hur skriftliga ansökningar skall göras och detta med syfte att säkerställa att om ordinarie personal av någon anledning inte kan svara för återsökningen så
ska någon annan kunna göra det.
Vid vår granskning så har det framkommit att det inte finns någon uppföljning på överförmyndarnämnden av hur mycket av de återsökta kostnaderna som kommunen faktiskt
får tillbaka. Det framgår inte heller hur mycket av de uppbokade återsökta kostnaderna
som faktiskt erhålls och hur mycket som faktiskt avslås. I intervjuerna bekräftas också att
det inte finns rutiner för kontroll av detta.
I sakgranskningen påtalas att alla ansökningar som görs inom regionen sammanställs i ett
dokument där det framgår när ansökan skickats in, vad den avser, belopp samt när och
med vilket belopp utbetalning sker från Migrationsverket. Uppföljning av detta dokument
görs löpande. Rapporter som innehåller bl.a. belopp för återsökningar, utbetalningar och
avslag från Migrationsverket har lämnats till regionledningen vid delår och bokslut.

5.2.2. Långa väntetider på eftersökta medel
Gotland har som många kommuner extremt långa väntetider på de medel som eftersökt. I
vissa fall väntar kommunerna fortfarande på medel från år 2015 beroende på Migrationsverkets långa handläggningstider. Detta har inneburit att Region Gotland vidtagit åtgärder vad gäller bokföring av intäkter som eftersökts.
Inom socialnämnden görs viss uppbokning med en försiktighetsprincip men inom skolan
har man ingen försiktighetsprincip utan där bokas alla sökta medel upp.
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Politiska beslut avseende fördelning av
schablonersättning
De intervjuade påtalar att det idag inte finns något formellt politiskt beslut vad gäller fördelning av medel inom regionen. Vår granskning av protokoll från merparten av nämnderna under 2016 visar också att inget formellt politiskt beslut fattats som rör fördelning
av de schablonersättningar som kommit regionen tillhanda.
I sakgranskningen påtalas att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som enda nämnd
har tagit ett beslut rörande denna nämnd 2016-02-17.
Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning
av vissa schablonersättningar. De ersättningar som rör etablering fördelas med 90 % till
Barn- och utbildningsnämnden och 10 % till Kulturnämnden. Grundersättningen för flyktingar går helt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inom socialnämnden, för de schabloner som rör ensamkommande barn, finns idag inga
beslut tagna om en formell fördelning. Här påtalas i intervjuerna att den informella fördelning som finns idag mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden bör korrigeras
då den inte anses rimlig.

5.3.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det är viktigt för regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer och detta av flera skäl.
Dels bör det tydliggöras var kostnader inom flyktingverksamheter ligger. Ett annat skäl
för att fatta ett sådant beslut är de förändringar som sker på området från 1 juli 2017 som
innebär att en allt större del av ersättningar kommer att schabloniseras. Speciellt vad gäller administrativa kostnader så finns risker att vissa delar såsom överförmyndarverksamheten inte får rätt tilldelning av medel vid kommande förändring.
Efter vår granskning har regionen fattat politiska beslut inom vissa områden. Vad gäller
fördelning av schablonersättningar inom området etablering är vi något tveksamma till
den fördelning som innebär att ingenting fördelas till socialnämnden. På flera områden
har socialnämnden ett ansvar vad gäller etablering och det finns risker för att kostnader
uppkommer som inte täcks.

5.3.2. Periodisering av kostnader
För täckandet av vissa administrativa kostnader betalas ut i en engångssumma.
Exempelvis utredningskostnader för ensamkommande barn, där Region Gotland får 31
tkr eller 39 tkr beroende vilken typ av sökande (Asyl eller PUT) det är. Denna summa skall
täcka utredningskostnader för all tid som Region Gotland har ansvar för den enskilda individen. I vår granskning har vi frågat om denna summa fördelas över flera år för att täcka
utredningskostnader som sträcker sig över flera år.
Enligt intervjuerna görs inte någon periodisering av utredningskostnaden. Det påtalas
från förvaltningen att det finns svårigheter med en sådan periodisering, dels kommer den
väldigt långt i efterhand, dels är summorna mindre varför detta inte anses behövas.
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5.3.2.1.

Bedömning

Periodisering av kostnader är ett alternativ att använda då man anser att kostnader finns
för flera år framåt. Bedömningen från nämnderna är att det är relativt små kostnader förknippade med hantering av ensamkommande barn varför detta inte ansetts nödvändigt.

Sker redovisning enligt god redovisningssed
5.4.1.

Nya rutiner från och med år 2016

Region Gotlands huvudprincip vid uppbokning av fordran från Migrationsverket är att
detta sker vid ansökan om bidrag och det uppbokade beloppet bokförs på ett separat
skuldkonto 28905 i balansräkningen och uppbokning sker med sökt belopp. Man tillämpar inte någon försiktighetsprincip utan 100 % av ansökan bokas upp.
Vid granskningstillfället 2017-02-10 var saldot på balanskontot 18 166,8 tkr (och således
en fordran på ännu inte utbetalda medel Migrationsverket och därmed en tillgång).
Det uppbokade beloppet fördelas till berörda förvaltningar från detta konto och intäkter
bokförs på konto 351700 Statsbidrag från Migrationsverket och projektkod 49XXXX utifrån serviceförvaltningens anvisningar. Avstämning av skuldkontot görs när medlen erhålls från Migrationsverket.
Det förekommer att förvaltningar också bokar upp fordran på annat balanskonto. Socialförvaltningen bokar exempelvis upp fordran avseende ensamkommande barn på annat
balanskonto och intäktsför vid uppbokningen.
Ovanstående rutin tillämpas fr.o.m. 2016 och enligt de uppgifter vi har fått så finns inga
fordringar på Migrationsverket från 2015 eller tidigare år och samma gäller intäktsförda
tidigare år. Vid våra kontroller kan vi också se att uppbokningar har gjorts för kvartal 4 år
2016 (och 2016 finns 192 894,7 tkr redovisade som statsbidrag från Migrationsverket).
Det bör samtidigt uppmärksammas att vi vid våra kontroller också har funnit intäkter som
avser 2015 och som har intäktsförts vid utbetalning 2016 eller bokats upp under 2015.

5.4.2.

Bokföring av ersättning med ansökan

De statsbidrag som förvaltningarna via Regionen ansöker om hos Migrationsverket bokförs hos respektive förvaltning som intäkt vid ansökan. Motbokning sker på balanskontot
28905. När utbetalningen sker från Migrationsverket sker avstämning mellan den uppbokade ersättningen på balanskontot och justering görs om det finns en avvikelse.

5.4.3.

Bokföring av ersättning utan ansökan

De statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket utan ansökan bokförs hos berörda
förvaltningar när ekonomiadministrationen har fått utbetalningsunderlaget från Migrationsverket. Schablonbidraget för nyanlända som har fått uppehållstillstånd och som utbetalas under två år bokförs vid utbetalning.
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5.4.4.

Engångsersättning – tillfälligt stöd

Region Gotland erhöll totalt 7 843 tkr i tillfälligt stöd år 2015 med anledning av flyktingsituationen. Detta belopp har i enlighet beslut i regionstyrelsen under år 2015 intäktsbokförts med 1/13 på år 2015 och med 12/13 eller 7 240 tkr på år 2016 vilket överensstämmer
med Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande över hur posten skall bokföras. .

5.4.5.

Bedömning

Vi bedömer att regionen följer god redovisningssed genom att sökta bidrag redovisas på
det år som ansökan avser fr.o.m. 2016. Samma sak gäller för de bidrag som betalas ut direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi ser det som positivt att konto 351700 används för intäkter avseende dessa statsbidrag
vilket förenklar möjlighet till uppföljning i redovisningen. Vi vill samtidigt uppmärksammas att våra kontroller visar att vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016.
Vi vill också uppmärksamma att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas
Vi bedömer att det inte är förenligt med god redovisningssed att boka upp fordran på Migrationsverket på ett skuldkonto vid ansökan utan detta belopp skall bokas upp på ett tillgångskonto. Med nuvarande redovisning är det också svårt att se hur stor den aktuella
fordran på Migrationsverket är samt hur mycket medel som ännu inte är fördelade till
verksamheterna. Om saldot blir stort påverkas soliditeten.
Det bör också uppmärksammas att regionens anvisning att intäkterna ska redovisas med
projektkod 49xxx inte alltid följs. Då detta avser internredovisningen är det inget vi har
synpunkter på, men regionen behöver vara medveten om det vid sin uppföljning.
1 Regionstyrelsen

Rutiner för återsökningar av kostnader
Alla återsökningar om statlig ersättning (med undantag för Överförmyndarnämnden)
görs centralt av ekonomer inom Regionstyrelseförvaltningen vilken t o m år 2016 hette
förvaltningen Serviceförvaltningen.
Inom regionstyrelseförvaltningen är det två ekonomer som arbetar vardera 50 % med
detta (alltså en tjänst men två personer). Således mindre sårbarhet då två personer jobbar
med återsökningar. Förvaltningarna ansvarar för att underlagen till ansökan finns tillgängliga.

5.5.1.

Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Merparten av återsökningarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen görs av två
handläggare. Handläggarna hanterar både grundskola och gymnasieskola samt förskola
och förskoleklass. Detta anses vara en fördel för att skapa mer kunskap om de elever som
finns och att inte riskera att förbise elever.
Utbildning och arbetslivsförvaltningen har rätt att återsöka medel för extraordinära kostnader inom skolan. Även om det är en restriktiv bedömning av detta område hos Migrationsverket finns möjlighet att återsöka medel för speciellt anpassade lokaler, skolskjuts
för särskoleelever samt om det behövs anställas personal för elever med särskilda behov.
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Detta sköts av handläggarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen, men varje skolas rektor ansvarar för att avisera dessa behov så att det kommer till berörd handläggares
kännedom. Våra intervjuer visar att hanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Dessa individers uppgifter skickas in från respektive skola på en fil till handläggare
centralt som sedan sammanställer allt och därefter skickas en sammanställd lista tillbaka
till skolan för kontroll.
Ett område där förvaltningen idag anser att det inte fungerar helt tillfredställande är hanteringen av mindre barn i förskolan. Avisering av dessa individer sker direkt från respektive förskola och kan innebära att ansvarig handläggare får information sent. Då vissa
återsökningar regleras av en tidsgräns kan detta innebära en risk att enskilda delar inte
hinner återsökas. Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer så kan detta område
utvecklas. Vid sakgranskningen säger man sig inte se denna risk då verksamheten inom
förskolan skall följa samma rutiner som grundskolan.
Vad gäller friskolor så görs hela återsökningsprocessen av handläggare inom Regionstyrelseförvaltningen.
Då det är långa väntetider på att erhålla medel så får nämnderna göra uppbokningar av
förväntade intäkter och inom utbildningsverksamheten bokas alltid alla intäkter upp som
man återsökt d.v.s. 100 %.

5.5.1.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns goda rutiner för hantering av återsökning inom barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi anser att rutinen
för dubbelkontroller av de återsökningar som görs är viktig och bra och minimerar risker
för fel.
Vi vill samtidigt påtala vissa risker med att inte tillämpa försiktighetsprincipen utan istället boka upp 100 % av förväntade intäkter. Även om nämnden har en god kontroll kan
vissa enskilda delar bli föremål för omprövning varför viss försiktighetsprincip är att föredra enligt vår bedömning.

5.5.2.

Socialnämnden

Återsökningar inom socialnämnden görs av två handläggare centralt inom Regionstyrelseförvaltningen. Vid våra intervjuer påtalas att det finns rutiner och att det finns ett utvecklat arbete vad gäller återsökning av kostnader.
Ensamkommande barn hanteras av ansvariga handläggare och även extraordinära kostnader hanteras av samma handläggare som går igenom samtliga individer. För detta arbete krävs att socialsekreterare inom förvaltningen tydligt aviserar att det finns individer
som det finns möjligheter att återsöka kostnader för. Våra intervjuer ger en bild att det
inte görs dubbelkontroll av dessa ärenden. Det som görs som avser dubbelkontroll är att
man träffar chef inom verksamheten för att gå igenom och kontrollera så uppgifter stämmer.

5.5.2.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns en god kontroll av återsökningar av statsbidrag även inom
socialnämndens område.
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Vi vill samtidigt peka på att den rutin som tillämpas inom skolan (som innebär att verksamheten dubbelkollar skriftligt) är en rutin som även skulle kunna användas inom socialnämndens område där det idag bara görs en muntlig genomgång.

5.5.3.

Hälso-sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har flera rutiner som innebär att de har en kontroll på de
återsökningar som avser hälsoundersökningar inom regionen. Hälsoundersökningar registreras via kassakoder. Därefter blir denna del enkel att kontrollera och därmed återsöka.
Vad gäller den kostnadskrävande vården så är återsökningar svårare att kontrollera. Då
en individ går från att vara asylsökande till att få permanent uppehållstillstånd så finns
det inget bra sätt att kontrollera dessa individer. Främsta anledningen är att chefsläkare
påtalat att det inte går att parallellköra register för att på detta sätt få en kontroll av vilka
individer som skulle kunna vara aktuella för regionen att återsöka. Frågan är dock inte
färdigutredd och man arbetar på att hitta en lösning.

5.5.3.1.

Bedömning

Vid vår granskning blir det tydligt att regionen diskuterat en hel del kring hur man skall
komma tillrätta med att man inte har någon bra rutin för kontroll av individer som erhåller kostnadskrävande vård. Vår bedömning är att detta är ett område där regionen bör
lägga tid på att snarast hitta rutiner. Vår bedömning är att det speciellt inom psykiatrin
kommer att vara viktigt i framtiden då det där finns uppenbara risker för stor volym för
kostnadskrävande och omfattande vård. Vår bedömning är i övrigt att det finns goda rutiner för återsökning.

5.5.4.

Regionstyrelsen

Vår granskning visar det finns en god organisation för återsökning av statsbidrag inom
flyktingverksamheten och inom nämnderna. Förutom en central organisation där vi identifierar flera skriftliga rutiner för samtliga nämnder så finns övergripande controllerfunktion inom området. En central organisation för återsökning bildades under senhösten
2016.
Denna centrala ekonomifunktion har ett samordningsansvar att kontrollera nämndernas
internkontroll. Flera av nämnderna har också en särredovisning av ekonomi som rör återsökning. Vid våra intervjuer påtalas att detta också medfört att de medel som man erhållit
gjort att ersättningen räckt för att inom regionen hantera all verksamhet inom den ram
som finns. Vid våra intervjuer påtalas vidare att det finns en god samverkan mellan
nämnderna. En integrationsstrateg har ansvar för att ett samarbete kommer till stånd
både för den delen som rör återsökning men också för flyktingverksamheten i stort.

5.5.4.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det centralt inom regionstyrelsen finns en god kontroll av nämndernas återsökningsprocesser samt av den internkontroll som finns inom nämnderna.
Även om vi i enskilda delar i granskningen som rör återsökning av extraordinära kostnader lämnar synpunkter på att det idag inte fungerar helt med internkontroll är vår bedömning att regionen har ett välfungerande arbete med återsökning av statsbidrag.
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5.5.5.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den enda nämnden inom region Gotland där det inte finns en
central hantering. Anledningen till detta är att man inom regionen bedömt att verksamheten har en så god kontroll av verksamheten att detta bedömts onödigt.
Arbetet inom överförmyndarnämnden hanteras av två jurister och två handläggare totalt
3,75 anställda. Ansvaret för återsökningar ligger på två personer. De intervjuade inom
överförmyndarverksamheten påtalar att det finns flera skrivna rutiner för återsökning
inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden får in 99,8 % av de medel
som de återsöker och då man inte får in sökta medel så beror det oftast på att individer
fått permanent uppehållstillstånd, vilket överförmyndarförvaltningen inte haft kunskap
om. Under år 2016 så har det inte funnits någon internkontroll inom nämnden av återsökningar men detta finns inlagt i intern kontrollplan för år 2017.

5.5.5.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns god kontroll över den verksamheten och de återsökningar
som görs av Överförmyndarnämnden. Dels går det att utläsa i de skriftliga rutiner som
finns och dels är de intervjuade tydliga i sin redovisning över vilka rutiner som gäller.
Även om regionen har mycket goda rutiner för kontroll från centralt håll i andra nämnder
är vår bedömning samtidigt att det i någon form borde finnas en viss central kontroll även
inom detta område även om det inte påverkar vår helhetsbedömning.

Samverkan inom kommunen rörande återsökning av statliga medel.
Vår granskning visar att det i dag inte finns någon formell eller strukturerad samverkan
rörande återsökning av kostnader från Migrationsverket. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen upprättar underlag för återsökning var för sig och
träffas inte regelbundet för att diskutera eventuella områden där man kan hjälpa varandra
eller ge varandra tips. Då alla återsökningar ligger centralt finns dock kunskap om flera
förvaltningar hos den som ansvarar för återsökning. Vid vår granskning har dock påtalas
att det finns vissa samverkansforum mellan överförmyndarförvaltningen och socialförvaltningen.

2017-04-05

Carin Hultgren

Tommy Nyberg

Uppdragsledare

Projektledare
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18

BUN § 60
Au § 52

Information. Revisionsrapport avseende granskning av rutinerna
för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
BUN 2017/308
- Revisionsskrivelse 2017-04-25, inklusive revisionsrapport (mars)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-05

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC granskat om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.
Regionens revisorer bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del
av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Grunden för
bedömningen är att samtliga nämnder har rutiner som säkerställer att regelbundna
ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
När det gäller barn- och utbildningsnämnden (och socialnämnden) bedömer regionens
revisorer att det finns en sårbarhet vad gäller personalsidan då endast en person inom
regionen ansvarar för återsökningarna. Revisorerna konstaterar även att regionstyrelsen,
för att kompensera detta, tagit fram skriftliga rutiner.
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande
och övriga nämnder för kännedom.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning är att återsökningen av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet fungerar tillfredsställande för båda
utbildningsnämndernas verksamhetsområden samt att den enskildes behov under
etableringsfasen kommer att förbättras genom att inrätta en samlad
mottagningsfunktion.
Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden:

Informationen tas emot.
Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18

Forts. BUN § 60
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslår, i likhet med arbetsutskottet, att informationen tas
emot.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att detta vunnit bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/308, GVN 2017/78

Jimmy Söderström
Ekonomichef

5 maj 2017

Barn och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Bakgrund

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för
att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand.
Verket ger även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn
och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska
om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Det grundar
revisorerna på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att
regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Bedömning av kontrollmålen

PwC har genom intervjuer kommit fram till om kontrollmålen är uppfyllda. Kontrollmålen som är riktade mot nämnderna är:
• Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet.
• Det finns vidare en tydlig fördelning av ansvar avseende statliga ersättningar.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/308, GVN 2017/78

Kommentarerna som barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fick från revisorerna är:
BUN

GVN

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga
rutiner inom nämnden som innebär att de
har en god kontroll över de ersättningar
som kan sökas. Det finns också en rutin
för uppföljning av de ersättningar som de
återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast
en handläggare hanterar återsökningarna
för nämnden.

Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har en god beredskap och rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att återsökning av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet fungerar tillfredsställande för nämndernas verksamhetsområden.
Genom att inrätta en samlad mottagningsfunktion kommer kartläggning av den
enskildes behov under etableringsfasen att förbättras.
Beslutsunderlag

- Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen – för information
Carin Hultgren, revisor PwC
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/162
3 juli 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Svar på revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan
om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•
•
•

Socialnämnden godkänner informationen.
Socialnämnden avlämnar förvaltningens svar som eget yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat om regionen har ett ändamålsenligt arbete avseende
återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagning. Socialförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen beredes mycket kort tid för faktagranskning av utkast till
rapporten och tyvärr har revisorerna inte beaktat våra kommentarer fullt ut. Detta
gör att delar av rapporten innehåller felaktigheter, vilket påtalats. Revisorernas
övergripande bedömning är dock att det finns en god kontroll av återsökningar av
statsbidrag inom socialförvaltningens område men att det finns förbättringsområden
vilket rör intern kontroll av extraordinära ersättningar och identifiering av
merkostnader.
Vad gäller extraordinära ersättningar är det svårt att förstå vad revisorernas
kommentarer avser. Förvaltningen håller ändå med om att det kan finnas tillfällen då
det uppstår extraordinära kostnader inom socialförvaltningen och att det är viktigt att
det finns rutiner för att detta återsöks. Idag finns inga sällanansökningar inom LSS
och äldreomsorgen men revisorerna anser att förvaltningen ändå bör ha rutiner för
internkontroll av återsökning av medel för detta.
Revisorerna är tveksamma till att socialförvaltningen inte får del av
schablonersättning för etablering då förvaltningen inom flera områden har ett ansvar
vid etablering vilket kan leda till kostnader. Revisorerna anser att det inte finns en
formell fördelning av ersättningar till överförmyndarnämnden. Förvaltningen anser
att de beslut som fattats i socialnämnden och överförmyndarnämnden är beslut om
formell fördelning. Dock finns brister i principerna vad gäller fördelning av medel
vilket ska ses över inför 2018.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/162

Rutin för återsökningar görs av två handläggare. Revisorerna anser att dubbelkontroll
inte utförs trots att de skriver att en muntlig genomgång också sker.
Socialförvaltningen anser att den genomgången är en dubbelkontroll. Revisorerna
anser även att det saknas rutin för att kontrollera vilka intäkter som inkommit. Detta
är inte korrekt då handläggare som gör återsökningar löpande stämmer av intäkter
från Migrationsverket och vilka ersättningar som betalats ut.
Revisorernas intervjuer visar att förvaltningarna inte automatiskt i samband med
ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers
behov och dokumenterar dessa. Revisorernas rekommendation är att rutiner tas fram
för att senare i processen kunna påvisa individens behov, oavsett vilken verksamhet
eller förvaltning det rör. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar i framtiden
för individer som kan komma att behöva LSS, försörjningsstöd eller särskilda insatser
i skolan.
Bedömning

Socialförvaltningen bör ta fram rutiner för att identifiera och återsöka extraordinära
kostnader.
En rutin för intern kontroll bör finnas för sällanansökningar av medel för LSSinsatser och äldreomsorg, trots att det ännu inte skett några ansökningar.
Regionstyrelseförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar ska ta fram ett
förslag till fördelning av schablonersättningen inför 2018 och det är viktigt att en
andel tillfaller socialförvaltningen. Dagens beslut om fördelning av medel till
överförmyndarnämnden bör upphävas. Fördelning av medel till
överförmyndarnämnden kan istället vara en del av schablonersättningen.
En gemensam rutin för hela regionen bör tas fram för att dokumentera den enskildes
behov, från etableringsfasen och framåt. Detta för att senare använda
dokumentationen för att påvisa behov och därmed kunna söka ersättningar för till
exempel LSS och försörjningsstöd.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet Region Gotland, PWC
Svar på revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet, socialförvaltningen
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Åsa Högberg ekonomidirektör, RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/537
19 oktober 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl, samråd
Förslag till beslut

Planförslag för Visby Dovhjorten 6 m fl tillstyrks.

Sammanfattning

För Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten med en
påbyggnad av bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag för
detaljplanen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för tillskapandet av ca 5 000
kvm mark för bostäder och ca 8 000 kvm mark för centrumändamål.
Detaljplanen har sin utgångspunkt i Planprogram för Östercentrum från 2013. Syftet
med programmet är att möjliggöra en utveckling av området Östercentrum från
handelscentrum till stadskärna. I programmet lyfts bland annat fram att stråk ska
utvecklas och tydliggöras, baksidor ska utformas så att de upplevs som framsidor och
att kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas. Dessutom ska
särskilt beaktas att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Den nya bebyggelsen som detaljplanen redovisar är uppdelad på tre byggnadskroppar
- A, B, C enligt bilagd skiss, om totalt ca 53 lägenheter. I planarbetet har stor vikt
lagts vid arbetet med gestaltning och tillåten byggnadshöjd med hänsyn till det
särskilda läget i anslutning till bl a muren och världsarvet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/537

Bild. Översikt placering av byggrätter

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg, samt
gågatan Österväg. En målsättning i planprogrammet är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik, men i planarbetet har det bedömts att detta skulle kunna ge
kapacitetsproblem i korsningen Solbergagatan/Österväg, varför planförslaget innebär
att biltrafik på Kung Magnus väg tillåts.
Planförslaget anger vidare att parkering för tillkommande bostäder ska lösas inom
den egna fastigheten i källarplanet. Med utgångspunkt i gällande parkeringsriktlinjer
beräknas behovet till ca 60 p-platser. För befintliga verksamheter görs bedömningen
att de p-platser som fastigheten via tidigare parkeringsköp förfogar över, är
tillräckliga. I planförslaget föreslås att tekniska nämnden häver ett senare avtal om
fastighetens ansvar för anordnande av 51 st allmänna p-platser.
Planförslaget förutsätter en överföring (mot marknadsmässig ersättning) av ett
mindre markområde om ca 30 kvm mark från regionens fastighet Visby Solberga
1:19 till Visby Dovhjorten 6.
Genomförande av detaljplanen medför inga kostnader för regionen, men däremot
uppkommer en mindre intäkt från försäljning av mark.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att detaljplaneförslaget följer tidigare antagna
plandokument som fördjupad översiktsplan och planprogram. Förvaltningen ser
också positivt på att en utveckling av området kommer till stånd med tillskapandet av
mark för bostäder och verksamhetslokaler i ett centralt läge som kan bidra till ett
levandegörande av Visbys mest centrala delar.
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Byggnadsnämnden

VISBY DOVHJORTEN 6 m fl
Samrådsbeslut - Visby Dovhjorten 6

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2017-05-03,
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked inkom 2015-03-30 med önskan om ändring av detaljplan
för att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av påbyggnad av en befintlig
butiksbyggnad (Åhlénshuset). Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 201505-12, § 99. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016 och i samband med detta
överlämnades också planeringsförutsättningarna för kvarteret. Påverkan på
solförhållandena på Österväg samt den volymmässiga relationen till omgivande
fastigheter och ringmuren är kritiska punkter i planarbetet.
Exploatören har vid ett par tillfällen lämnat skissförslag som har studerats i regionens
3D-modell. SBF har haft en kontinuerlig dialog med exploatörens arkitekt och
byggombud och har kommunicerat SBF:s bedömning. Förslaget har bearbetats under
hand och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag daterat 201703-05.
Planförhållanden

Fördjupad översiktsplan för Hela Visby (antagen 2009-12-14) anger:
Östercentrum ska utvecklas till en del av en naturligt levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet.
Ett planprogram för Östercentrum godkändes av BN 2013-12-12. Syftet med programmet
är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden
möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till stadskärna.
Planprogrammet lyfter bl a;


Stråk ska utvecklas och tydliggöras. Baksidor utformas så att de upplevs som
framsidor. Kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas.



Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur.



Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv.
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Det är viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Skuggstudier ska göras i samband med detaljplaneläggning.



En galleria skulle kunna uppföras på parkeringsdäckets västra del och ansluta
till Åhlénshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Dovhjorten 6 från
Skolportsgatan - Kung Magnus väg öppnar upp mot söder.



Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området.

För området gäller detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14. Planen anger område för
handel. Planförslaget omfattar också delar av detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11.
Där anges gatumark.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte behövs

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlénshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en
miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet. Detta eftersom
platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen partikelhalter (PM10)
redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till riksintresset och världsarvet
Visby Innerstad.
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte kan
antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad,
miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen kan utredas och
regleras inom detaljplaneprocessen.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-05-12, § 99, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016.
Byggnadsnämnden diskuterade 2017-02-08 samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning av inlämnat skissförslag daterat 2016-11-25. Förvaltningen ansåg att
redovisat förslag medför en allt för negativ effekt på skuggverkan på Österväg och
platsen kring korsningen Kung Magnus väg/Österväg för att vara acceptabelt.
Dessutom upplevs byggnaden mot Skolportsgatan som för hög i jämförelse med
omgivande bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade, §9, att exploatörens förslag
daterat 2016-11-25 ska utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.

Bedömning

För fastigheten Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten
med en påbyggnad med bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag
för detaljplanen.
Förslagen redovisar en positiv omvandling av befintligt handels-/kontorshus med en
påbyggnad av bostäder och gestaltningen kan sannolikt bidra till en förbättrad
stadsmässighet i Östercentrum. Förslaget har ett tilltalande angreppssätt genom att
bygga så att det kommer att upplevas som tre skilda huskroppar: - mot Österväg mot Kung Magnus väg - mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och
exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i
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hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till
kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Förslaget möjliggör ca 5 000 kvm för bostäder och ca 8 000 kvm för
centrumändamål..
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201705-03, och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2017-05-03
Planprogram, 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och
kulturmiljöanalys)
HIA, 2016-01-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Werkelin
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Dovhjorten 6 m fl
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Övrigt underlag:
Planprogram 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och kulturmiljöanalys)
HIA 2016-01-27

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/871
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-05-03

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljö-påverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet.
Detta eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen
partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till
riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen
kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.

__________________________________________________________________________________
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Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt
att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150 meter från planområdet.

Östergravar

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.

__________________________________________________________________________________
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Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och hälsa är
måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna bedrevs
har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande byggnad
uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler
ska därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen
sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig
ett skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste
anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder. Det innebär att drygt
50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering för tillkommande
bostäder löses i källarplanet (plan 0).
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.

__________________________________________________________________________________
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad” med
växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.

__________________________________________________________________________________
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Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage gestaltningsidé - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus
A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage gestaltningsidé - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C
(Tyréns)

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage gestaltningsidé – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Huskroppen mot Dovhjorten 11, ”Åhlénsparkeringen” (Hus D)
Inom byggrätten för teknik finns möjlighet att bygga ett orangeri och gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för
att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade. Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11. Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med möjlighet
till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta
kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som kunskapsunderlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra
förslag på förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av
projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
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Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från gångväg i Östergravar
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Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre tilllåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Takfotshöjden föreslås bli ungefär samma som på föreslagen byggrätt
längs Kung Magnus väg. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i
detta läge kan bidra till den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Friytor

Lek och rekreation

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.
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Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar

Murgrönan

Naturmiljö

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik genom s k x-område.
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Målsättningen i tidigare framtaget planprogram är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.

Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov blir ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
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Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.

Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket
på befintlig byggnad.
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Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri-/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp/dagvatten Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.
Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
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El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
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Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas.
Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
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Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön mer
trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.
Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större variation i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell
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Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

__________________________________________________________________________________
25 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin, planarkitekt – planförslag
Lena Beckman, planingenjör – layout, foto & plankarta
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
Maria James, regionantikvarie – kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Anna Fagerberg, miljöskyddsinspektör - miljöfrågor
Jimmy Holpers, regionekolog – mkb-frågor
Tomas Looström, kartingenjör – 3D-modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2015/871
Handlingstyp Kungörelse
Datum 8 juni 2017

KUNGÖRELSE
Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl (Åhlénsfastigheten),
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-05-03, har tagits
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region
Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby. Handlingar och tillhörande underlag
finns också tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner fr o m 12 juni 2017 t o
m 3 juli 2017.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler
bostäder bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 3 juli 2017. Ange
namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/871).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan
inneboende som berörs.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195, eller epost eva.werkelin@gotland.se
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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Beslutsdatum
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SAMRÅD
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-03
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Eva Werkelin
planarkitekt

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Instans

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/774
16 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 361 000 kronor avseende södra
hällarna.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Total kostnad för södra hällarna upp till 4 303 000 kronor.
Beviljad budget Region Gotland 2 000 000 kronor.
Statsbidrag uppgår till 1 942 000 kronor.
Underskott vid slutredovisning 361 000 kronor.
Tekniska nämnden äskar om tilläggsanslag motsvarande underskott på 361 000
kronor.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/774

Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.
Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kronor.
År 2015 beviljades tilläggsanslag (statsbidrag) för investeringar vid Södra hällarna
med 1 500 000 kronor.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag (statsbidrag) med ytterligare 442 000
kronor.
De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kronor vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kronor, vilket nu tekniska nämnden
hemställer om tilläggsanslag för att täcka underskott.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-08-23, § 189
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 189

Tilläggsanslag för Södra hällarna

TN 2017/1142

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.

Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016. I
nedanstående tabell redovisas beviljad budget samt investeringsutgifter för respektive
år.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid Södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Bedömning

De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 361 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1142
28 juni 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.
Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016. I
nedanstående tabell redovisas beviljad budget samt investeringsutgifter för respektive
år.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
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År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.

År

Budget, tkr

2013
2014
2015
2016
Total

Utfall, tkr

2 000
1500
442
3 942

457
6
1415
2425
4 303

Bedömning

De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 361 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-28.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/775
6 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 300 000 kr avseende
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Ärendebeskrivning

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan
att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som
inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) medvetet avvaktat med åtgärder i avvaktan
på vad som skulle hända med skolan. I förslag till investeringsbudget för 2018-2019
och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta förrän år 2022 och då endast med 1
mkr för VVV-skola(Västerhejde, Vibble, Visborg). Nu när investeringen skjutits på
framtiden så måste något göras åt ventilationen för att få den OVK godkänd. Det är i
två byggnader, 01A och i 03 som anläggningarna måste bytas ut. Ett
förfrågningsunderlag är framtaget och FFA har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1
200 000 kr.
Ytterligare åtgärder måste göras i hus 03, där det är en värmepump som värmer upp
lokalen med varmluft, den kommer att tas bort och elvärme installeras i stället, denna
åtgärd är bedömd att kosta 100 000 kr.
FFA bedömer att den totala kostnaden för allt kommer att uppgå till 1 300 000 kr.
Av årets (2017) anslag ,6 625 000 kr, för ventilationsåtgärder så har totalt 4 605 000
kr förbrukats tom juni och resterande budgetmedel är planerat för andra projekt.
Mot bakgrund av detta hemställer tekniska nämnden hos regionstyrelsen om
tilläggsanslag på 1 300 000 kr för att ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola ska
kunna verkställas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
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Beslutsunderlag

TN 2017/§190

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 190

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder
Västerhejde skola

TN 2017/2219

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr.

Sammanfattning

Ventilationen i Västerhejde skola är inte godkänd enligt OVK (obligatorisk
ventilationskontroll). I förslag till investeringsbudget för 2018-2019 och plan 20202022 finns medel avsatta först år 2022 och då endast med 1 mkr för VVVskola(Västerhejde, Vibble, Visborg). Ventilationsanläggningarna i byggnaderna 01A
och 03 måste bytas ut omgående. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och
fastighetsförvaltningsavdelningen har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000
kr.
I hus 03 behöver en värmepump som värmer upp lokalen med varmluft tas bort och
ersättas med elvärme. Denna åtgärd bedömds att kosta 100 000 kr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen bedömer att den totala investeringsutgiften
kommer att uppgå till 1 300 000 kr totalt.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 1 300 000 kr för
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Av årets anslag för ventilationsåtgärder
med 6 625 000 kr har totalt 4 605 000 kr förbrukats till och med juni och resterande
är inplanerat för andra projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-30.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2219
30 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr

Sammanfattning

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan
att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som
inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) legat lågt med att åtgärda dessa. I förslag till
investeringsbudget för 2018-2019 och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta
förrän år 2022 och då endast med 1 mkr för VVV-skola(Västerhejde, Vibble,
Visborg). Nu när investeringen skjutits på framtiden så måste något göras åt
ventilationen för att få den OVK godkända. Det är i två byggnader, 01A och i 03
som anläggningarna måste bytas ut. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och FFA
har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000 kr.
Ytterligare åtgärder måste göras i hus 03, där det är en värmepump som värmer upp
lokalen med varmluft, den kommer att tas bort och elvärme installeras i stället, denna
åtgärd är bedömd att kosta 100 000 kr.
FFA bedömer att den totala kostnaden för allt kommer att uppgå till 1 300 000 kr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 1 300 000 kr för
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Av årets anslag för ventilationsåtgärder
med 6 625 000 kr har totalt 4 605 000 kr förbrukats tom juni och resterande är
inplanerat för andra projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/778
16 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av anslag till aktivitetspark
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Murgrönan aktivitetspark till nytt investeringsprojekt, aktivitetspark A7.

•

Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 3 756 000 kronor.

Sammanfattning

Tidigare beslutad grundbudget för aktivitetspark, Murgrönan, är 4 000 000 kronor.
Några medel har inte tidigare omdisponerats från projektet utan tekniska nämnden
föreslår att resterande medel på projekt aktivitetspark Murgrönan omförs till
aktivitetspark A7 motsvarande 3 756 000 kronor.
Ärendebeskrivning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband med
Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
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Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 000 kronor behöver omdisponeras från
projektet aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot en omdisponering av medel
enligt förslag och stöder förslaget från tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-08-23, §192

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 192

Omdisponering anslag till aktivitetspark

TN 2017/1905

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag omdisponeras
från investeringsprojekt nr 12214 Murgrönan aktivitetspark med totalt 3 756 000
kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag omdisponeras till
investeringsprojekt aktivitetspark A7 med totalt 3 756 000 kr.

Sammanfattning

I beslut TN § 306 (2013-12-17) fattade TN beslut att förvaltningen ska planera för
anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att
placera en aktivitetspark i området för Världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området, se bifogad karta. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk
tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen
formas ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7
området tar vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.
Bedömning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband
med Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 tkr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-29.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande. En ny skrivelse
kommer i kallelsen till tekniska nämndens sammanträde 23/8.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1905
29 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag till aktivitetspark
Förslag till beslut

•
•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras från investeringsprojekt nr 12214 Murgrönan aktivitetspark med
totalt 3 756 000 kr.
Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras till investeringsprojekt aktivitetspark A7 med totalt 3 756 000 kr.

Sammanfattning

I beslut TN § 306 (2013-12-17) fattade TN beslut att förvaltningen ska planera för
anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att
placera en aktivitetspark i området för Världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området, se bifogad karta. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk
tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen formas
ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7 området tar
vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.
Bedömning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband med
Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 tkr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/816
13 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 5, exploateringsavtal och köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlandshem AB

•

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till Gotlandshem AB
för en köpeskilling av 8 092 450 kronor

Sammanfattning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten 5 fastställdes av RF 2016-04-25. Planen
för Visby Sergeanten 5 anger bostadsändamål i två till tre våningsplan.
Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS §316) att tilldela Gotlandshem AB ett
markområde i kvarteret omfattande Visby Sergeanten 5. 2017-06-15 (RS§159)
beslutade Regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med
Gotlandshem AB.
Gotlandshem AB har för avsikt att genomföra bostadsproduktion på fastigheten och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Gotlandshem AB har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form
av en undertecknad genomförandeplan.
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Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 5, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 kv
Sergeanten m fl, dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS
§ 159 2017-06-15).

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm) enligt
planförslaget och dess intentioner.

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören ska under januari 2017/2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2018/19.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

I tidigare tecknat markanvisningsavtal regleras att exploatören ska upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av projektet.
Genomförandeplanen framgår av bilaga 2b.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 092 450 kronor.
-

Tillträde sker den dag när bygglov medges om den infaller efter det att
regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om bygglov medges före beslut i
regionfullmäktige sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10%
av köpeskillingen.

-

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
regionstyrelsen godkänner där till hörande exploateringsavtal.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/816

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som Gotlandshem AB
tagit fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2015-10-29. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2a.
Bilaga 2b.
Bilaga 3a.
Bilaga 3b.

Exploateringsavtal
Genomförandeplan utvecklingsarbete
Genomförandeplan Gotlandshem AB
Köpekontrakt
Karta

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Bilaga 2a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/469
13 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Sergeanten 5

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Gotlandshem AB:s
genomförandeplan för Visby Sergeanten 5 omfattar delar av de parametrar som
framledes kan komma att tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta
utvecklingsarbetet kring genomförandeplaner och vid behov återkomma för en
förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gotlandshem AB (org.nr. 556066-0523), Jungmansgatan 1A,
621 83 VISBY, nedan kallad Köparen, har följande avtal träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Sergeanten 5. Köpeskillingen baseras på
den yta BTA som anges i erhållet bygglov och till priset
1450 kr/kvm BTA, d v s ÅTTAMILJONERNITTIOTVÅTUSENFYRAHUNDRAFEMTIO /8 092 450/ KRONOR.
Försäljningen avser fastigheten enligt bifogad kartbilaga.
Gotland Visby Sergeanten 5 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Om bygglov har medgivits före beslut i regionfullmäktige
sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Köparens formella rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % såsom handpenning
senast samma dag som överenskommelse har träffats om
förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland,
bankgirokonto 339-8328 (Nordea), med angivande av vad
köpeskillingen avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställan från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Om överenskommelse om förtida tillträde träffas ska handpenning om 10 % eller 917 560 kronor betalas den dag som
sådan överenskommelse tecknas mellan Regionen och
Köparen. Resterande del av köpeskillingen betalas kontant
senast på den formella tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland i övrigt enligt ovan. Om Köparen inte
betalar köpeskillingen på tillträdesdagen har Regionen rätt
att häva köpet och behålla utbetald handpenning.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalats på Regionens bankgirokonto.
KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Sergeanten 5
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Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
är helt betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar till Köparen för
att denne ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän
köpebrev har upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.
I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill-, dagvatten-, fjärrvärmeoch elanslutning enligt av GEAB fastställd taxa och VAtaxa för Region Gotland som tillämpas vid tidpunkten för
nybyggnaden på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla Gotland Visby Sergeanten
5 försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p g a Köparens dröjsmål.
Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen hos Regionen. Regionen har därmed informerat
om vad den känner till om fastighetens skick. Köparen har
noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap
19 § jordabalken.
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§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Exploateringsavtal

För berörd fastighet gäller detaljplan för bostadsändamål,
lagakraftvunnen 2016. Köparen har tagit del av detaljplanens intentioner samt planhandlingar med tillhörande beskrivning och bestämmelser som gäller för byggande inom
fastigheten jämte disposition av densamma.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall sanering skett av marken liksom arkeologisk utredning/undersökning. Det har inte i övrigt framkommit något
som kan anses föranleda eller tyder på att ytterligare särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet.
Köparen ansvarar därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare undersökningar om så anses nödvändigt
för byggande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 12
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby
Sergeanten 5 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya
ledningar. Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och
får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av
servitut eller såsom nyttjanderätt.
§ 13
Köparens
garantier

§ 14
Villkor

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet.
Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls gäller inte detta köpeavtal.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Visby den

/

2017

För Gotlandshem AB

..................................................
Mats Ågren

……………....................……...….
Elisabeth Kalkhäll

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................
Visby den

/

……………....................……...….

2017

För Region Gotland

...................................................
Meit Fohlin

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......
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Kartbilaga Gotland Visby Sergeanten 5

SERGEANTEN

Stora Törnekvior

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/808
13 september 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Järnvägen 4 - markanvisningsavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten
Visby Järnvägen 4 med Gillöga AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 att utse Gillöga AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheten Visby Järnvägen 4. Regionstyrelseförvaltningen
fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal.
Föreliggande markanvisningsavtal reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Järnvägen 4, anvisas till exploatören till och med 2018-12-31 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Nuvarande detaljplan anger användning parkering, men enligt
förutsättningarna för markanvisningstävlingen ska en ny detaljplan för den
aktuella tomten upprättas. Inriktningen för området är att möjliggöra
byggande av bostäder i form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en
högsta byggnadsarea som ansluter till förutsättningarna i tävlingen.

-

Exploatören ska i anslutning till undertecknandet av markanvisningsavtalet
överlämna en genomförandeplan som i allt väsentligt redovisar
genomförandet av exploateringen. Om genomförandeplanens ambitioner
inte följs eller om bygglov inte sökts inom anvisad tid, har regionen rätt att
återta markanvisningen.

-

Genomförande och kostnadsansvar ska regleras i ett exploateringsavtal som
upprättas mellan parterna.

-

I kommande exploateringsavtal ska exploatören också förbinda sig att
genomföra olika hållbarhetsåtgärder som redovisats vid tävlingen, bl a
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certifiering för Miljöbyggnad Silver och bilpool, samt att redovisa bedömd
energiförbrukning, materialval, beräknad byggkostnad och boendekostnad.
-

Vid tävlingen lämnade exploatören anbud om per kvadratmeter byggrätt
BTA som innebär att den totala köpeskillingen för fastigheten kan beräknas
till 12 800 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2017-12-31 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med index.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut
om tilldelning av mark 2016-12-14 och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/135
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Rekrytering räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att motionen besvarad med nedanstående svar.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion daterad 2016-02-22 yrkat att det undersöks vilka
möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser mot nyanlända med
uppehållstillstånd.
I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige
2017-02-27 framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre
distrikt som räddningstjänsten Gotland är indelat i.
Denna problembild för mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att
fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituation som råder.
Räddningstjänsten rekryterar löpande nya medarbetare till organisationen och
rekryteringsinsatserna riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna.
Personer från alla målgrupper (t ex nyanlända med uppehållstillstånd, anställda inom
Region Gotland, kvinnor) är intressanta när man uppfyller de krav och villkor som
ställs på RIB-personal (deltidsbrandmän).
Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning
utifrån gällande kravprofil.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs
inom räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och
villkor som erfordras utifrån behovet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Rekrytering räddningstjänsten
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har stora problem med att rekrytera deltidsbrandmän. Vi ser idag, och
förväntar oss framöver, ett stort inflöde av nya gotlänningar som i många fall verkar vilja
stanna i de orter där de just nu placeras. Kanske kan detta vara en modell för att
rekrytera personal till deltidsbrandkåren.
Frågan är om detta kan vara en modell för Gotland.

Därför yrkar jag:
Att det undersöks vilka möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser inom
räddningstjänsten mot nyanlända med uppehållstillstånd.

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/438
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Att säkra bemanningen inom räddningstjänsten för
framtiden.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan är belyst och beslutad i samband
med antagandet av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019.

Sammanfattning

Karl-Johan Boberg (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige, daterad
20160220, där han yrkar att utreda hur man kan skapa de kombinationstjänster som
behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation.
Sedan motionen skrevs har ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antagits
av regionfullmäktige (2017-02-27). I dess övergripande inriktning anges bl a att
”Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra
bemanning på hela Gotland där RiB-personal främst på landsbygden utgör en viktig
grund”.
I bilaga 1 (operativa riktlinjer) anges även som strategisk satsning:
- utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att långsiktigt
säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands verksamheter
att agera som första insatspersoner på Gotland.
Frågan om kombinationstjänster har, både före och efter gällande handlingsprogram,
belysts i olika sammanhang bland annat i koncernledningsgruppen, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Intresset för RIB (deltidsbrandman) bör främjas vid anställning och även bland de
som redan är anställda inom Region Gotland.
Tekniska nämnden är ansvarig för uppföljning och beslut om förändringar av
gällande operativa riktlinjer.
För att tillgodose en del av behovet av personer som kan jobba skadeavhjälpande
(första insatsperson) har kontakt tagits med andra aktörer som skulle kunna utgöra
en viktig resurs över ytan. Bland annat har detta lyfts i samband med upphandling av
ny sotningsentreprenör.
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Bedömning

I samband med nytt handlingsprogram diskuterades frågan om bl a
kombinationstjänster och förutsättningarna för detta finns med i det nu gällande
programmet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/268
30 augusti 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Sammanfattning

Motionens förslag är en omdisponering inom budget, av öppettiderna på öns
återvinningscentraler, ÅVC. En anpassning till medborgarnas behov, med fokus på
helg- och kvällsöppet yrkas. Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och
förvaltningens kontinuerliga arbete med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska
nämnden förslår att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse samt att
teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med att anpassa öppettider på de
återvinningscentraler utanför Visby som har mycket besök av fritidshusboende.
Ärendebeskrivning

I motionen yrkas en omdisponering av öppettiderna på ÅVC, anpassat till
medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet och att öppettiderna ska
vara optimala för hushåll och privatpersoner, inte företag. Motionen hänvisar särskilt
till påsken 2016, då öns ÅVC:er var stängda.
Tekniska förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för de delar av det kommunala
renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår. Bland annat beskrivs att verksamheten
kontinuerligt följs upp ifråga om besöksantal vid olika tider samt genom enkäter. Det
görs prioriteringar och anpassningar efter aktuella behov och resurser. Ansvaret följer
av nämndens reglemente.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning, att uppdraget att
se till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenlig, redan åvilar teknikförvaltningen och
att ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt.
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Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, TN 2016/970, 7 juli 2017
Tekniska nämndens beslut, TN § 198, 23 augusti, 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

M ot i on :

An p assa öp p et t i d er n a p å Åt er v i n n i n gscen t r al er n a

Ti l l :

Regi on f u l l m äk t i ge Got l an d

Ti d i gar e m ot i on er om at t an p assa öp p et t i d er p å ÅVC h ar av v i sat s m ed
h än v i sn i n g t i l l at t " d e som an v än d er ÅVC är n öj d a" . Det sv ar et är l ät t at t f å
om m an f r ågar d em som l y ck as t a si g t i l l ÅVC d å d et är öp p et .
Ty v är r t y ck s v er k l i gh et en i n t e gå i t ak t m ed d essa öp p et t i d er . Got l an d är en ö
m ed m ån ga som m ar st u gor . Dessa b esök s f ör et r äd esv i s d å m än n i sk or är l ed i ga
f r ån ar b et e och sk ol or - n at i on el l a h el gd agar , v eck osl u t , sem est r ar och sk ol l ov .
Äv en got l än n i n gar som äger som m ar st u gor b esök er d essa u n d er l ed i gh et er .
Det är d å v i v an l i ga m än n i sk or k an f å f ör oss at t sam l a i h op sak er som sk a t i l l
ÅVC och k ör a i v äg d em .
Det är h u sh ål l en som sk a an v än d a ÅVC, i n t e f ör et ag, f ör d em f i n n s an d r a
l ösn i n gar , m en öp p et t i d er n a är i n t e an p assad e f ör h u sh ål l u t an
v er k sam h et su t öv ar e m ed b eh ov av at t " åt er v i n n a" .
ÅVCs öp p et t i d er är en r i gi d h i st or i a som t y ck s r i k t a si g m ot f el m ål gr u p p .
Var f ör an n ar s är d et r egel m ässi gt st än gt p å sön d agar m en öp p et f r ån 0 7 :0 0 p å
v ar d agar . Var f ör är d et an n ar s som l än gst öp p et t i l l 1 8 och r i k t i gt t i l l b om m at
u n d er h el gd agar som p åsk en 2 0 1 6 ? St än gt l ån gf r ed agen , st än gt p åsk af t on ,
st än gt p åsk d agen och st än gt an n an d ag p åsk .
Kom m u n al ser v i ce t i l l sk at t eb et al ar e i ar b et sf ör ål d er m ed h el t i d sar b et e är
i n t e l ät t . På Got l an d h ar v i i n t e en s k om m i t p å t r i ck et .

Där f ör y r k ar j ag;

at t öp p et t i d er n a p å ÅVC an p assas t i l l m ed b or gar n as b eh ov , m ed f ok u s p å h el g
och k v äl l söp p et .
at t öp p et t i d er n a p å ÅVC t ar si k t e p å at t var a op t i m al a f ör h u sh ål l och
p r i v at p er son er i n t e f ör et ag.
at t en an p assn i n g av öp p et t i d er n a en l i gt ov an sk a sk e i n om or d i n ar i e b u d get .

An n a Hr d l i ck a ( M )

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 198

Motion. Anpassade öppettider på
återvinningscentralerna

TN 2016/970

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter
att arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter att

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/970
5 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avstyrker motionen och överlämnar den till regionfullmäktige
för beslut.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har för yttrande översänt motionen ”Anpassa öppettiderna på
återvinningscentralerna”. Handläggning har skett av planerings- och
utvecklingsavdelningen på teknikförvaltningen. I motionen yrkas att öppettiderna på
ÅVC ska anpassas efter medborgarnas behov med fokus på helg- och kvällsöppet,
med sikte på optimala tider för hushåll (inte företag) och inom ordinarie budget.
Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för mottagning av främst
skrymmande hushållsavfall, så kallat grovavfall, och hushållens farliga avfall.
Mottagningen på ÅVC utgör ett komplement till den insamling av hushållsavfall som
sker vid fastigheter. Det finns sju ÅVC på Gotland, där två av dessa bemannas i egen
regi av regionens personal och övriga bemannas av en privat utförare på uppdrag av
regionen.
Öppettiderna på ÅVC skiljer sig mellan orterna och följer orternas indelning i
regioncentra, landsbygdcentrum och övriga serviceorter. Visby har som regioncentra
och största ÅVC öppet flest timmar med öppethållande alla dagar utom söndagar.
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Hemse och Slite ÅVC har öppet fem dagar per vecka. ÅVC på de övriga
serviceorterna (Fårösund, Klintehamn, Ljugarn och Burgsvik) har öppet tre dagar per
vecka. Öppettiderna på de övriga serviceorterna är även anpassade efter säsong så att
dessa ÅVC har öppet tre timmar mer per vecka under en sommarperiod på 18
veckor.
Regionfullmäktige har gett tekniska nämnden uppdraget att sköta regionens uppgifter
inom det kommunala renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår (tekniska
nämndens reglemente 1§, p 4, 8-10). Det ligger på tjänstemannaorganisationen att
utföra eller se till att utförare finns för de uppgifter som enligt reglementet åligger
tekniska nämnden (5 §). I reglementet finns också ett angivet ansvar för tekniska
nämnden att kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer, anvisningar och
verksamhetsmål (6 §, p 2), liksom att nämnden ska verka för ett effektivt
resursutnyttjande inom förvaltningsområdet (5 §, sista stycket).
Öppettiderna för ÅVC har tidigare varit uppe för behandling i tekniska nämnden.
Tekniska nämnden gav 2013 ett uppdrag till teknikförvaltningen att anpassa
öppettiderna på ÅVC så möjlighet ges att lämna avfall även på annan tid än gällande
öppettider. Förändringar som innebär utökade öppettider sommarperioden samt
vardagar efter klockan 16 genomfördes från den 1 januari 2015.
Undersökningen Kritik på teknik genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner
och Landsting och flera svenska kommuner. Den senaste undersökningen 2016 visar
på hög kundnöjdhet. 88 procent ansåg sig vara mycket nöjda eller ganska nöjda med
hur det fungerar att lämna avfall på ÅVC på Gotland. Genomsnittet för alla
deltagande kommuner låg på 77 procent. Andel svar missnöjd för Gotland var sex
procent jämfört med genomsnittet sju procent.
Under 2016 har dessutom en separat enkätundersökning genomförts med syfte att få
underlag hur kunderna upplever tillgängligheten till ÅVC. Resultatet presenterades i
tekniska nämnden i februari 2017 (TN § 51/2017). Enkäten genomfördes dels som
pappersenkät på Visby ÅVC, dels som webbenkät. Resultatet visar sammantaget att
kunderna är i stort sett nöjda med nuvarande öppettider.
Under påskhelgen 2017 hade återvinningscentralerna extra öppethållande. Visby,
Hemse och Slite ÅVC hade öppet påskafton. ÅVC på de övriga serviceorterna hade
istället öppet annandag påsk. Information till kunder skedde genom den
regiongemensamma annonsen och på regionens hemsida. Utfallet var 705 besökare
(fordon) på Visby ÅVC vilket är färre än en genomsnittlig lördag. Genomsnittet för
lördagar 2016 var cirka 820 besökare per dag (lägst 542 och högst 1 171 besökare).
Hemse och Slite ÅVC hade 250 respektive 150 besökare, viket är något fler än en
vanlig lördag. ÅVC på de övriga serviceorterna hade också något fler besökare än
vanligt. Slutsatsen är att det inte finns ett stort behov av öppethållande på Visby
ÅVC under påskhelgen. Extra öppet kan i stället övervägas för de övriga ÅVC som
har fler besök av fritidshusboende.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/970

utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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.

9 (23)

Region Gotland
[]

Delårsrapport 2, 2017

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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Delårsrapport 2017:2
Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2:2017 godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i
• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i
övrigt
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 mnkr. Prognostiserat resultat för
året uppgår till 69 mnkr. Den främsta anledningen till att det prognostiserade
resultatet är lägre än delårsresultatet är att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå i
augusti, då stora yrkesgrupper tagit ut hela sin semester. Denna skuld ökar igen under
hösten.
Det budgeterade resultatet för 2017 är 27 mnkr och då prognosen pekar på 69 mnkr
förväntas utfallet bli bättre än budget, men når inte upp till målet om 2 procent av
nettokostnaden vilket motsvarar 97 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
balanskravsresultatet kommer att bli positivt och att återstående del av underskott
från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 26 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden
(-40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) och byggnadsnämnden (-1 mnkr) redovisar en
negativ prognos. Övriga nämnder räknar med överskott.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 254 mnkr och exploateringsutgifterna
uppgår till 9 mnkr. Prognosen uppgår till totalt 475 mnkr varav exploateringar
beräknas till 37 mnkr.
Soliditeten uppgår i perioden till 44,1 procent vilket är under målnivån på 45 procent.
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Nettokostnadsökningen uppgår till 2,7 procent. Enligt Region Gotlands mål ska inte
den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,9 procent. Målet är därmed
uppnått i perioden.
Av regionfullmäktiges 32 mål har 29 följts upp i delårsrapporten. Samtliga nämnder
arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina rapporter
analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå högre måluppfyllelse. I princip
samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. De ekonomiska
målen är i huvudsak finansiella, vilket innebär att nämnderna har mycket liten direkt
påverkan på utfallet. Vissa av de ekonomiska målen är därför inte omnämnda i
nämndernas rapporter.
Analysen av regionfullmäktiges mål görs genom en bred analys, där såväl de senaste
resultaten på indikatorerna som det arbete som görs inom regionen för att nå målen,
vägs in.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för
verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6 och högst 8 månader
av ett räkenskapsår.
Region Gotland gör två delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt KRL. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

Det här är den första rapporten som är upprättad utifrån styrmodellens alla delar. I
årsredovisningen 2016 rapporterades måluppfyllelse utifrån de 32 målen men då hade
nämnderna inte hunnit besluta om egna verksamhetsplaner eller 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 fullmäktige
antagit.
Eftersom inte alla nämnder kan, eller ens bör, arbeta mot samtliga 32 mål, är det
intressant att utvärdera om det finns mål som inte någon nämnd anser vara
tillämpligt. 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. Till varje mål finns också minst ett beslutat prioriterat
utvecklingsområde som syftar till att öka måluppfyllelsen.
Det finns naturligtvis fortfarande stor utvecklingspotential för hur styrningen och
uppföljningen ska utvecklas i den nya modellen. Flera lärdomar har dragits av det
första årets arbete. Till exempel behöver nämndens styrning mot regionfullmäktiges
mål tydliggöras ännu mer. En nämnd kan och ska arbeta direkt mot
regionfullmäktiges mål men behöver vanligtvis även sätta mål för verksamheter som
inte är omnämnda i koncernstyrkortet. I det arbetet är verksamhetsplanerna centrala.
Flera nämnder och förvaltningar har identifierat förbättringsområden och kommer
att arbeta på ett annat sätt i framtagandet av verksamhetsplan för 2018. Även
uppföljningen kan utvecklas, både på nämnd och på fullmäktigenivå, framförallt när
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det gäller uppföljning av mål och resultat. Uppföljningen av prioriterade
utvecklingsområden och aktiviteter fungerar redan relativt väl vilket gör att
styrkedjan från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet har
förstärkts. Positivt är också att samtliga nämnder använder samma mall för sina
rapporter.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2017:2 2017-10-03
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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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.
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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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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.
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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.
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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
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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

12 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

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.
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)

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)
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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.
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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)

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
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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).

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.
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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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 20: Indikatorer mål 20, God kvalitet i skolan
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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
*Avser mars 2017

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.
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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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 22: Indikatorer mål 22, God kvalitet i omsorgen

31 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

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.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.
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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.
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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.
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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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

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
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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:
•
•
•
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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.
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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

-26

-27
-40

12

1
4

-31

-25
-82

15

2
16

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
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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
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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
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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, %
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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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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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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
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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.
72 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

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.

6 (23)

Region Gotland
[]

Delårsrapport 2, 2017

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.

9 (23)

Region Gotland
[]

Delårsrapport 2, 2017

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

20 (23)

Region Gotland
[]

Delårsrapport 2, 2017

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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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.

6 (35)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2, 2017

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.
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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.

Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

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:
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•
•
•
•

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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4.3.1

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

Lidköping

Skellefteå

Örnsköldsvik

Ljungby

Kalmar

Huddiksvall

Falun

Varberg

Karlshamn

Karlskoga

Norrtälje

Karlskrona

Gotland

Avesta

Katrineholm

Härnösand

Nyköping

Falköping

Oskarshamn

Västervik

Skövde

Hässleholm

Falkenberg

Värnamo

Kristianstad

Ystad

Kiruna

Region Gotland
Tekniska nämnden
Delårsrapport 2, 2017

Bilaga 3: Nyckeltal

Kostnad gator vägar samt parkering kr/inv
2016
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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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Ärendenr 2017/6 Datum 2017-09-21

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
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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

34 (35)

Region Gotland
Tekniska nämnden

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.

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. 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

Ärendenr KFN 2017/6 Datum 2017-09-19

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.
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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

Ärendenr KFN 2017/6 Datum 2017-09-19

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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2.2

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.

Ärendenr BUN 2017/5 Datum 2017-09-15

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.

5 (30)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

2.8

Delårsrapport 2, 2017

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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.
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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.

26 (30)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2017

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: 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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-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 BUN 2017/5 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
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

Delårsrapport 2, 2017

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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2.7

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.

Ärendenr GVN 2017/6 Datum 2017-09-15

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

Ärendenr GVN 2017/6 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.

☐

☒

☐

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

16 (29)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2017

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.)
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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
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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
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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

☐

☒

☐
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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.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

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.

17 (42)

Region Gotland
Socialnämnden

Delårsrapport 2
januari-augusti 2017

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

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

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.

Ärendenr SON 2017/9 Datum 2017-09-20

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.
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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
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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
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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Som helhet har förvaltningen låga kostnader för äldreomsorg och LSS-insatser, dock är individ- och familjeomsorgens kostnader mycket högre än liknande kommuner och riksgenomsnitt. För att sänka kostnadsläget pågår ett antal åtgärder bland annat förstärka familjehemsorganisationen och 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
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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: 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
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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

42 (42)

RAPPORT

Delårsrapport 2
2017
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden
Framtagen av hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum 2017-09-20
Ärendenr 2017/8
Version 1.0

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org. nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

Delårsrapport 2 2017
Innehåll
1

Sammanfattning ...................................................................................................4

2

Händelser av väsentlig betydelse .........................................................................5

3

4

2.1

Dialog med socialdepartementet ......................................................................................... 5

2.2

Gotländsk sjukvård bland de bästa i Sverige ......................................................................... 5

2.3

Gott betyg efter granskning av psykiatriska heldygnsvården .................................................. 5

2.4

Inspektion från läkemedelsverket ........................................................................................ 5

2.5

Överklagande av beslut från Arbetsmiljöverket ..................................................................... 5

2.6

Neddragning av vårdplatser ................................................................................................ 6

2.7

En första uppföljning av sommaren inom sjukvården ............................................................ 6

2.8

Behålla och rekrytera - för att bli oberoende av hyrpersonal .................................................. 7

2.9

Journalen tillgängliggörs via nätet ....................................................................................... 7

2.10

Satsningar inom cancervården ............................................................................................ 7

2.11

Förnyat avtal med Karolinska Universitetssjukhuset .............................................................. 8

2.12

Njursjukvården övertas av ny utförare ................................................................................. 8

2.13

Nuvarande utförare får förnyat avtal gällande sjukvårdsrådgivning ......................................... 8

2.14

Vårdcentralsfilialen i Klintehamn övertas av privat utförare .................................................... 8

2.15

Priser till förvaltningens förbättringsarbeten ......................................................................... 8

2.16

Nationellt uppmärksammade förbättringsarbeten .................................................................. 8

2.17

Aortascreening erbjuds gotländska män ............................................................................... 9

2.18

Ny möjlighet att öva operativa ingrepp ................................................................................ 9

2.19

Nytt arbetssätt för att minska kötider för diktat .................................................................... 9

2.20

Patienterna är nöjda efter besök vid akutmottagningen ......................................................... 9

2.21

Fortsatt arbete för Rätt Använd Kompetens – RAK ................................................................ 9

2.22

Handlingsplan för minskade kostnader för läkemedelsförskrivning ........................................ 10

Förväntad utveckling ..........................................................................................11
3.1

Hälso- och sjukvården står inför förändrade förutsättningar och nytt uppdrag ....................... 11

3.2

Bemanning/kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning ................................................... 12

3.3

Svensk sjukvård på väg mot paradigmskifte ....................................................................... 13

3.4

Nationell kunskapsstyrning ............................................................................................... 14

3.5

Utveckling av e-tjänster i regional och nationell samverkan ................................................. 14

3.6

Gotland strategiskt viktigt område säkerhetspolitiskt ........................................................... 15

3.7

Trygghet för barn och ungdomar under sjukhusvistelse....................................................... 15

Måluppfyllelse .....................................................................................................16
4.1

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen ....................................................................... 16

4.2

Samhälle ......................................................................................................................... 16

4.2.1

Prioriterade utvecklingsområden ............................................................................... 17

4.2.2

Prioriterade aktiviteter .............................................................................................. 17

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

4.3

Kvalitet ........................................................................................................................... 18

4.3.1

Prioriterade utvecklingsområden ............................................................................... 19

4.3.2

Prioriterade aktiviteter .............................................................................................. 20

4.3.3

Servicemätning ........................................................................................................ 21

4.4

Medarbetare ................................................................................................................... 21

4.4.1

Prioriterade utvecklingsområden ............................................................................... 21

4.4.2

Prioriterade aktiviteter .............................................................................................. 21

2 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

4.4.3

Sjuktal under perioden ............................................................................................. 22

4.4.4

Antal anställda......................................................................................................... 22

4.5

5

Delårsrapport 2 2017

Ekonomi ......................................................................................................................... 23

4.5.1

Prioriterade utvecklingsområden ............................................................................... 23

4.5.2

Prioriterade aktiviteter .............................................................................................. 23

4.5.3

Ekonomisk uppföljning och prognos .......................................................................... 24

Statistik...............................................................................................................44
5.1

Tillgänglighet .................................................................................................................. 44

5.2

Utomlänsvårdsremisser .................................................................................................... 47

5.3

Antal besök ..................................................................................................................... 48

5.4

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid .............................................................................. 50

5.5

Operationer..................................................................................................................... 52

5.6

Genomsnittlig vårdtyngd .................................................................................................. 52

5.7

Antal listade per vårdcentral ............................................................................................. 53

5.8

Sjukvårdsrådgivning ......................................................................................................... 53

5.9

Ambulansärenden ............................................................................................................ 54

5.10

Helikopterresor ................................................................................................................ 54

Bilagor ........................................................................................................................55
Bilaga 1: Sammanställning mål .................................................................................................... 55
Bilaga 2: Kompletterande information ........................................................................................... 57

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

Kund-/brukarundersökningar ................................................................................................... 57

3 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

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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2.6

Neddragning av vårdplatser

2.7

En första uppföljning av sommaren inom sjukvården

Delårsrapport 2 2017

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.
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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
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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
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Under perioden har förvaltningens process och rutin för ordnat införande av nya läkemedel
och metoder förtydligats.

10 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

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.
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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.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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.

15 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

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 %

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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.

30 (57)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2017

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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Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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-
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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.

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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
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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%
100%
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
100%

96%

94%

86%

90%

99%

99%

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hemse

Slite

Visby Norr Visby SöderHansahälsan Visborg

Läkarbesök per månad
(filialen i Klinte har ej rapporterats under 2017).

Läkarbesök primärvård inom 7 dagar
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jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli
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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

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli

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

Ärendenr 2017/8 Datum 2017-09-20

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

0

2015

2016

Läkarbesök
Primärvård
Egen regi (exkl. BHV)
Privata VC
Jour
BHV
Somatisk sjukhusvård inkl privat njursjukvård
Privat njursjukvård
Psykiatri
Privatläkare

521
4 248
1 514

442
3 958
744

10 000

379
4 314
1 702

40 000

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
0

Egen regi,
inkl BHV
exkl. jour

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
15 000

15 615

16 315

16 610

2015

2016

2017

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
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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.
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Psykiatrisk vård
Antal vårdtillfällen
Antal vårddagar

Förändring sedan jan-aug 2016 (%)
18,6%
10,3%
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Operationer

2 224

2 242

2 500

2 388

3 500
3 000

3 739

3 491

4 000

3 602

Antal operationer, jan-aug

Tot. antal
operationer
Varav öppenvård

2 000
1 500
1 000
500
0

5.6

2015

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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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

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

Antal transporter med läkare
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jan-aug
2016

103

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
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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

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
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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

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
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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

☐

☐

☐

☐
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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

☐

☐
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[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-

8 (13)

Region Gotland
Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 2, 2017

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.
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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.
Förskola kr/inskrivet barn 1-5 år
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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.
Fritidshem, kr/inskrivet barn 6-12 år
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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.
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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.
Gymnasieskola - kostnad per elev, kr
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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.
Äldreomsorg kr/invånare 65-w år
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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.
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare
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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.
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare
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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.
Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/invånare
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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.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare
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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.
Nettokostnad hälso- och sjukvård inkl läkemedel kr/invånare
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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.
Nettokostnad specialiserad somatisk vård exkl läkemedel kr/inv
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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.
Nettokostnad specialiserad psykiatrisk vård kr/invånare
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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.

Nettokostnad kulturverksamhet kr/invånare
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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.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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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
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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

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

2019

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.

13 (14)

CIRKULÄR 17:47
2017-09-28

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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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
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Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Meröppet bibliotek
Konstgräsplaner
Bokningssystem
Simhall (förstudie)
Lokalinvesteringar
Västerhejde kök
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

3 400
500

3 400
500
3 000

3 400
500

3 400

3 400

400
1 500

2 600
300
2 200
1 200

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

6 300

3 300

15 450

1 500
2 800
4 850

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

2 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

0

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Summa IT-investeringar

2 000
2 200
1 000
18 200

1 000
20 000

1 000
14 000

500
13 500

2 200
500
23 700

Summa RS/RSF

28 400

30 200

35 250

21 750

27 100

3
8
8
2

000
000
000
000
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

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

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

3 000
5 000
1 500
700
300
500
500

3 000

500
2 000

500
2 000

500
2 000

1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500
2 500
500
24 000

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

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

21 000

21 000

250
250

250
250

500

500

1 500
700
300
500
500

500
500
1 500
1 000

5 000
500
500
1 500
1 000

15 000

15 000

250
250

250
250

500

500

250
250
5 000
5 500
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VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Investeringsram
Summa avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

Budget 2018

4
10
2
5
5
54
5

000
000
000
000
000
745
000

3
110
5
24
40
4
3

500
000
000
000
000
000
000

Budget 2019

6
10
2
5
5
36
5
45

000
000
000
000
000
445
000
000

Plan 2020

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

Plan 2021

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

Plan 2022

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

45 000

60 000

50 000

50 000

50 000

275 245

175 445

5 000
128 000

5 000
143 000

28 000

3 000

5 000

32 000
1 000
900
500
500

20 000
2 000

20 000
1 000

6 000
9 000

6 000
11 000

34 900

22 000

21 000

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
5 000

7 000

7 000

1
2
5
10

000
000
000
000

11 000

2 500
2 000

20 000

250
6 250

3 000
4 000
15 500
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Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Budget 2018

Budget 2019

1 000
2 000
250

Plan 2020

2
2
9
4

Plan 2021

Plan 2022

000
000
000
000

2 000
2 000
9 000

2 000
2 000

700
7 000
7 700

2 000
5 250

17 000

13 000

4 000

Summa hamnar

27 700

11 500

32 500

20 000

11 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservkraft Visby lasarett
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
45 000
12 400
72 400

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

408 445
124 200
284 245

282 045
95 600
186 445

293 500
130 600
162 900

275 100
110 100
165 000

150 100
101 100
49 000

3 000

1 500
1 500

1 500

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

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

4 700
1 000

2 000

3 000
3 000

6 000
6 000

8 700

5 000

1 500

800

800

800

800

800

1 200
2 000

800

800

800

800

Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Mätinstrument GIS
Summa BN/SBF
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

200

200

200

200

200

Fordon
Summa MHN/SBF

550
750

200

550
750

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

10 000

20 000

1 000
20 000

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

10 000

1 000
2 000

2 000

2 000

2 000

12 000

2 000
3 000
15 000

6 500

22 000

23 000

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

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 550

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

50
700
7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

7 500
500
8 000

2 000
2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

0

2 500
2 500

300
1 100
1 400

300
1 100
1 400

300
1 300
1 600

300
1 800
2 100

13 700

6 600

9 600

9 800

5 300

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar

1 500
1 500

1 100
1 100

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

Socialnämnden
Investeringspott
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Förstudie FVM

22 000
2 000

22 000

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

22 000

22 000

5 000

5 000

22 000

10 000
10 000
5 600
10 000

0

20 600

2 100
7 100

0

10 000

30 000
4 000

2 000
20 000
22 000

0

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

10 000

34 000

16 000
17 000
2 000
1 000
36 000

Summa HSN/HSF

44 000

56 000

78 600

51 100

22 000

526 295

412 945

461 200

404 750

249 000

284 245
242 050
1 000

186 445
226 500
0

162 900
298 300
0

165 000
239 750
0

49 000
200 000
0

Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande
varav anslagsfinansierat
varav kryssningskaj

Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Beslutad RF § 88, 2017-06-19

Exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2021

Exploateringsområde

Budget 2018
Utgifter

Plan 2019
Inkomster

Utgifter

Plan 2020
Inkomster

Utgifter

Plan 2021
Inkomster

Utgifter

Totalt perioden 2018-2021
Inkomster

Utgifter

Inkomster

Adjutanten A7
VA
Sergeanten A7
VA
Malajen A7 villor/radhus
VA
Signallottan A7
VA
Industrimark A7
VA
Kaptenen A7 villor/radhus
VA

1

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

22 000

30 000

5 000

12 000

10 000

3 000

3 000

22 000

46 000

13 000

15 000

6 000

9 000

VA

2

Såpsjudaren T Nova brf/radhus
VA

3

Järnvägen Södercentrum

6 000

3 000

2 000

3 000

6 000

8 000

8 000

5 000

6 000

5 000

6 000

26 000

26 000

5 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

24 000

24 000

4 000

10 100

18 300

3 000

3 000

1 000

5 000

VA

4

Torslunden Visby

3 000

3 000

VA

5

Visborg Strukturplan

8 000

6 000

VA

6

Östercentrum

3 000

VA

7
8

Kv Sotaren Terra Nova

3 300

6 300

6 800

4 000

VA

2 000

2 000

1 000

1 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

1 000

5 000

VA

4 000

9
10

Kv Brodösen Terra Nova

5 500

5 000

VA

2 500

2 500

Bostadsprojekt utanför Visby

4 000

3 000

7 000

4 000

3 000

7 000

3 000

3 000

7 000

3 000

3 000

5 500

26 000

2 500

2 500

14 000

12 000

VA

11

Medel för tidiga skeden

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

3 000

5 000

8 000

5 000

5 000

5 000

5 000

VA

12

Visby hamn stadsutveckling
VA

13

Förtätningsprojekt Visby

1 500

1 500

1 500

3 000

1 500

3 000

1 500

3 000

6 000

10 500

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

63 300

70 800

43 300

62 000

27 500

43 000

25 500

40 000

141 600

197 800

4 500

4 500

1 000

1 000

5 500

5 500

VA

14

Industrimark
VA
Summa infrastruktur
Summa VA

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

Ramberäkning 2018 per nämnd
Enlig beslut budgetavstämning 171009

Justerad
budget Justering Besparing Resursfördel2017 enligt plan enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning Besparing
RamÖvriga
netto*
tillskott förändringar**

Personalkostnads
kompensation

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd

-23 454

440

-240 684

14 000

-7 257

-174 137

7 500

1 323

Byggnadsnämnd

-17 701

1 500

420

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 065

1 500

280

Kultur- och fritidsnämnd

-142 210

5 000

-1 906
5 295

-6 800

-118 068

594

-200

-25 120

1 600

1 600

-4 154

-357 668

14 000

14 000

-2 740

-168 054

7 500

7 500

-1 112

-16 299

1 500

1 500

-1 014

-10 299

1 500

1 500

-1 459

0
22 342

23 022

4 495

8 111

2 017

-500

137 152

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-1 127 161

-600

12 500

-1 168

8 464

-3 100

-3 566

-283 482

-350

4 000

-1 059

3 810

Socialnämnd

-1 257 542

-15 030

3 816

-20 000

-28 727 -1 317 483 -16 357

-38 140

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 504 302

-35 000

5 018

-3 000

-29 584 -1 566 868 -35 000

-70 000

-52 257

18 331

5 295 -35 306

-16 112

-25 159 -1 139 790
-5 851

-299 044

Summa nämnder

-4 781 738

-950

46 000

Regionstyrelse/ RSF

10 035

-2 500

3 000

-5 240

-5 295

0

2 000

2 000

Teknisk nämnd/TKF

9 000

-9 000

3 000

-3 000

7 000

7 000

1 000

1 000

-4 100

7 500

7 500

-12 450

52 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

5 900
-4 756 803

0

-10 000
-52 257

10 091

* Kompensation sker för externa avtal. Internhyror samt internpriser sänks 2018 vilket medför ett lägre anslag. Se bilaga till ramberäkning.
Internhyran sänks med totalt 36 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip för periodiskt underhåll samt besparingskrav.
** Se specifikation

0

7 000 -35 306

-10 000

-100 000 -4 900 625

1 580 -50 907

-100 000 -4 897 725 12 080 -40 407

Bilaga till ramberäkning 2018
Justeringar av budget 2017
Integrerad
budget 2017

Indexuppräkning

Kapital
kostnads

Övriga

Justerad

justering

justeringar

budget 2017

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Externa
avtal

Summa indexuppräkning

RS
-23 454

-23 454

-240 684

-240 684

TN

-174 137

-174 137

BN

-17 701

-17 701

MHN

-11 065

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

44

396

1 494

-8 233

-518

-7 257

440

TN

1 270

1 013

-960

1 323

BN

265

155

420

-11 065

MHN

177

103

280

KFN

-142 210

-142 210

KFN

2 460

157

-600

2 017

BUN

-1 127 161

-1 127 161
-283 482

1 169
275

8 464

-283 482

9 706
4 335

-2 411

GVN

BUN
GVN

-800

3 810

SON

-1 257 542

-1 257 542

SON

6 804

4 712

-7 700

3 816

HSN

-1 504 302

-1 504 302

HSN

8 064

2 184

-5 230

5 018

-18 219

18 331

34 619

1 931

Regionstyrelse/RSF*

Summa

10 035

10 035

Regionstyrelse/RSF

1 381

-6 621

Teknisk nämnd/TKF

9 000

9 000

Teknisk nämnd/TKF

-3 000

Gemensamt

5 900

5 900

Gemensamt

Totalt

*Avkastningskrav

-4 781 738

-4 756 803

0

0

0

0

-4 781 738

-4 756 803

Summa

Totalt

-5 240
-3 000
0

33 000

-4 690

*Internhyran sänks motsvarande 36 mnkr pga ändrade redovisningsprinciper samt besparing.

-18 219

10 091

Ramberäkning 2018

Enligt budgetavstämning 2017-10-10
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2017

-4 781 738

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

10 000

avkastningskrav SF generellt

10 035

Sänkning av periodiskt underhåll under 2017

9 000

buffert för mottagning av asylsökande

-4 100

SUMMA BUDGET 2017 INKL GEMENSAMT

-4 756 803

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

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2017

-4 756 803

JUSTERING ENLIGT PLAN 2018-2019
RS: återställning tillfällig besparing IT

-2 500

BUN: hyra kulturskolan

-600

GVN: hyra gymnasieskola

-1 100

GVN: naturbruksgymnasiet

750

Finansförvaltningen: återställande av periodiskt underhåll

-9 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

TN: sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service

3 000

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

KFN: besparing

5 000

BUN: besparing

12 500

GVN: besparing

4 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

0

ledning*

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

52 000

*besparingen fördelas om till BUN och GVN (RF 2017-06-19 §87)

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-4 734

- färre barn på fritidshem

1 647

- färre barn förskolesklass

-144

- fler elever grundskola

2 063
Summa

-1 168

Summa

-1 059
-1 059

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-15 030

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-35 000

-52 257

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-518

Externa avtal TN

-960

Externa avtal KFN

-600

Externa avtal BUN

-2 411

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 700

Externa avtal HSN

-5 230
Summa

-18 219

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 500

Måltidsförsörjning

-1 190
Summa

-4 690

Summa

33 000

Interna priser - hyror
Sänkning av internhyra till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll*

33 000

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

10 091

* RF 170619 § 81, § 87.
Den interna hyran sänks med sammanlagt 36 mnkr då även besparing på 3 mnkr är beslutad. Se ovan.

BESPARING
Avkastningskrav fastighetsförvaltningen externa hyresgäster**

7 000

SUMMA BESPARING

7 000

RAMTILLSKOTT
RS: Ramtillskott för bibehållande av näringslivsanslag

-1 800

RS: Ramtillskott 2018-2020 regional utveckling

-5 000
-150

RS/Pol org: revision

-3 100

BUN: Hyra förskola Törneqvior
KFN: Hyra Kustateljén i Fårösund (filmkluster)

-500

SON: Generellt ramtillskott

-20 000

HSN: Socialpsykiatriskt team

-2 000

HSN: Statsbidrag avgiftsfri tandvård för unga

-800

HSN: Kompensation för kostnadsfri öppenvård

-200

ÖFN: Generellt ramtillskott

-135

Valnämnden: Val 2018, engångsanslag

-1 621

SUMMA RAMTILLSKOTT

-35 306

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Avveckling av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltning

KFN: Avveckling av kultur- och fritidsnämnd samt förvaltning enligt beslut RF 2017-09-25 § 117
RS: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

137 152
-117 474

GVN: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

-19 678

Ansvar för världsarvsfrågor*
RS: Värlsdsarvsamordnare

-594

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

594
Summa

0

Lokalförändringar

GVN: Internhyror Hackspetten 14
BUN: Internhyror Hackspetten 14

3 566
-3 566

Finansförvaltningen: återställande av besparing lokaler

-10 000

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-78 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-22 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-100 000

RAMBUDGET 2018

-4 897 725

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

2020

BUN, resursfördelningsmodell*

8 342

9 022

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

2 111

HSN, resursfördelningsmodell

-35 000

-70 000

Resursfördelningsmodeller

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-16 357

-38 140

-44 520

-97 007

Övrigt
Valnämnden
BUN: Justering av ram RS § 132
GVN: Justering av ram RS § 132

1 600

1 600

-1 000

-1 000

1 000

1 000

1 600

1 600

RS: regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

7 000

7 000

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

2 000

2 000

RS: kultur- och fritidsverksamhet

7 000

7 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

7 500

BN: besparing

1 500

1 500

Summa övrigt
Besparing

MHN: besparing

1 500

1 500

BUN: besparing

15 000

15 000

GVN: besparing

5 000

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

7 500

7 500

55 000

55 000

12 080

-40 407

8 694

10 941

ledning
Summa besparing

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

-136

-390

654

1 909

-870

-3 438

Finansförvaltningsbudget 2018, mnkr
enligt regionfullmäktige 2017-06-19, regionstyrelsen 2017-09-21 samt skatteprognos 2017-09-28
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

17,8
29,1
0,0
0,0

0,0
35,0
0,0
9,0

0,0
40,0
0,0
7,0

0,0
35,0
0,0
6,0

0,0
35,0
0,0
5,0

1,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,9

10,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

48,8

64,0

47,0

41,0

40,0

-1,8
-1,0
757,8
-712,4
154,0
-107,0
-26,0
0,0
0,0
-28,7
-11,0
-2,0
-38,8
0,0
-14,5
-93,4
0,0
-1,0
0,0
-0,8
0,0

0,0
-1,0
780,0
-754,0
155,0
-112,0
-27,0
0,0
-5,0
-27,5
-11,5
-3,5
-47,0
0,0
0,0
-113,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
773,0
-758,0
185,0
-115,0
-28,0
0,0
-5,0
-29,0
-17,0
-3,5
-49,0
0,0
0,0
-117,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
795,0
-780,0
190,0
-120,0
-29,5
0,0
-5,0
-31,0
-13,0
-3,5
-28,0
0,0
0,0
-123,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
820,0
-805,0
196,0
-126,0
-31,0
0,0
-5,0
-33,0
-18,0
-3,5
-42,0
0,0
0,0
-131,0

0,0
-12,3
-0,6

0,0
-4,1
0,0

0,0
-4,1
0,0

0,0
-4,1
0,0

0,0
-4,1
0,0

-139,5

-173,1

-171,1

-155,6

-186,1

-90,7

-109,1

-124,1

-114,6

-146,1

3 604,0
-17,5
4,3

3 731,0
-21,0
0,0

3 824,0
0,0
0,0

3 936,0
0,0
0,0

4 077,0
0,0
0,0

3 590,8

3 710,0

3 824,0

3 936,0

4 077,0

Övriga intäkter

3721
382
8621
8621
8621
8621

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Avkasningskrav teknikförvaltningen
(periodiskt underhåll externa hyresgäster)
Avkastningskrav
regionstyrelseförvaltningen
Avkastningskrav lokaleffektivisering
Övrigt

Summa
Kostnader

4421
4799
56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733
5739
7351
796
782
5051
7499

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Ekologiska livsmedel
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Kundförluster
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Personalkostnadsreserv
Buffert asylsökande
Övrigt

Summa

-1,0
-1,0
-0,5
0,0

Skatter

801
8051
8052
Summa

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

964,3
157,4
0,0
0,0
31,7
0,0
123,9
7,2
-29,4
-136,1
-1,8

1 017,0
159,0
0,0
0,0
38,0
0,0
124,0
21,0
-22,0
-140,0
-6,0

1 055,0
160,0
0,0
0,0
40,0
0,0
150,0
21,0
-9,0
-166,0
-2,0

1 084,0
161,0
0,0
18,0
42,0
0,0
150,0
15,0
0,0
-168,0
-2,0

1 124,0
163,0
0,0
36,0
43,0
0,0
150,0
9,0
0,0
-170,0
-2,0

1 117,2

1 191,0

1 249,0

1 300,0

1 353,0

3,0
0,1
0,0
0,1
1,7
0,4
4,0
13,2
0,6

0,0
0,1
0,2
0,1
2,0
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,1
2,0
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,1
2,0
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,1
2,0
0,3
4,0
0,0
0,0

23,1

6,7

6,7

6,7

6,7

3,1
-1,2
0,0
0,0
0,0
-9,2
-6,7
0,0
-0,2
-1,4

1,0
-16,6
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-17,0
-3,0
-0,4
0,0

1,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-22,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-25,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-32,0
0,0
-0,4
0,0

Summa

-15,6

-39,0

-39,4

-47,4

-59,4

SUMMA

4 624,8

4 759,6

4 916,2

5 080,7

5 231,2

-4 657,0
351,4
-237,4
0,0
0,0

-4 782,0
284,0
-235,0
0,0
0,0

-4 895,6
284,0
-245,0
0,0
0,0

-4 883,5
284,0
-245,0
-33,0
-71,0

-4 936,0
284,0
-245,0
-66,0
-142,0

81,8

26,6

59,6

132,2

126,2

Konto

Generella statsbidrag

8210
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa
Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495
8496

Utdelning på aktier och andelar
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
8533
857

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Ränta revers LÖF
Avgifter banktjänster
Övrigt

Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
ÅRETS RESULTAT

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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•
•
•
•

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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Anteckningar

Regionstyrelseförvaltningen
[Avdelning/Enhet/Alternativt blank]

2017-10-17

Risk- och konsekvensbedömning komplettering till ärende RS 2017/846
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan och budget 2018-2020 (RS 2017/7) görs
bedömningen att det omfattande kravet på kostnadssänkningar för förvaltningen
förändrar förutsättningarna kraftigt för den verksamhet som bedrivs inom ramen för
förvaltningens uppdrag.
Effektiviseringar och utbudsminskningar är en nödvändighet och förvaltningen behöver
därför ompröva och utveckla uppdrag, organisation och bemanning.
Vidare konstateras i samma plan att kravet på sänkta kostnader och behov av
effektiviseringar för att de storskalighets och stordriftsfördelar som kan räknas hem
måste genomföras. Etableringen av regionstyrelseförvaltningen vid årsskiftet 2016/2017
bedömdes ge bättre förutsättningar än tidigare men att förändringar kommer att behöva
göras som inverkar också på övriga förvaltningar inom regionen. Inget
verksamhetsområde som helhet bedömdes kunna tas bort utan besparingar måste göras
inom varje område.
De åtgärder för kostnadssänkningar som planeras för perioden beskrevs i den
strategiska planen som:
• Förändringar i utbud
• Sänkta ambitionsnivåer
• Fokus på samordning och samarbete
• Ökad standardisering och förändrade arbetssätt genom tex digitalisering
• Sänkta bidragsnivåer
Även risker och konsekvenser identifierades och beskrevs i planen som:
• Minskning av stöd – kan ge brister i chefsstöd som medför uppbyggnad av egna
stödfunktioner ute i övriga förvaltningar
• Ambitionsnivåer i tidigare beslut blir svåra att hålla – kräver översyn och
revidering av måldokument
• Obalans mellan uppdrag och resurser - leder till försämrad arbetsmiljö och
ohälsa
• Bristande utrymme för satsningar – tappar möjligheter till framtida
effektivisering
• Uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet – svårt att anpassa stödoch serviceverksamhet och ta hem besparing
Även i förvaltningens verksamhetsplan 2017 (RS 2017/293) lyfts dessa utmaningar och
risker in som en grund för prioriteringar och val av aktiviteter för året.
I delårsapporteringen 1 och 2 (RS 2017/5 samt RS2017/140) görs en tydlig koppling till
tidigare skrivningar kring kraven och att förvaltningen genomför aktiva åtgärder för att
möta dem.
I delår 2 (RS 2017/140) görs en tydlig notering om att kraven på besparingarna börjar ge
effekt i utformningen av stödet och i serviceutbudet och att förändringarna har väckt
negativa reaktioner hos övriga förvaltningar.
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I underlaget Budgetramar 2018 beskrivs kravet på besparingar och den fördelning som
gjorts av kravet på avdelningsnivå. Fördelningen av kravet per avdelning och per år
grundar sig i tidigare analyser kring vad som är möjligt att genomföra utifrån i vad som
är lagstadgade krav och vad som är av mer frivillig karaktär. Under hösten 2016
genomförde dåvarande serviceförvaltningen dialoger med övriga förvaltningsledningar
kring vad som är möjligt att förändra och vad som upplevs viktigt att behålla.
Analyser och resultat av dialogerna ledde till den fördelning av besparingar per
avdelning som sedan legat till grund för fortsatt verksamhetsplanering och aktiviteter.
I samband med planering och genomförande av de aktiviteter som presenteras för 20182019 görs risk- och konsekvensanalyser kopplade till respektive aktivitet.
Analyserna syftar till att höja kvaliteten i genomförandet och också ge underlag för
förebyggande aktiviteter som minskar risker och negativa konsekvenser.
Riskbedömningarna utgår ifrån Region Gotlands process enligt nedan

I de analyser som gjorts och i de samtal som förs bland annat i koncernledningsgruppen
framkommer att tidigare identifierade risker och konsekvenser fortfarande är högst
relevanta. I tillägg kan konstateras att det råder otakt mellan utveckling av verktyg och
digitala förenklingar och neddragning av stödresurser vilket ger brister i arbetsmiljön.
Förvaltningens fackliga samverkansgrupp noterar särskilt att en tydlig risk, när
finansiella resurser till utveckling minskar, är att utrymmet för kompetensväxling och
kompetensutveckling påverkas negativt.
För att motverka riskerna och negativa konsekvenser såväl i den egna organisationen
som i uppdrag riktade till andra verksamheter arbetar förvaltningen med frågor som
kompetensväxling och kompetenshöjning, organisering, utveckling av stödsystem,
förändring av roller och arbetssätt, översyn av lokaler, ökad standardisering och
samordning och ökad digitalisering.
I arbetet framgår tydligt att regionstyrelseförvaltningen är en del av en helhet och de
förändringar som görs behöver hanteras i nära dialog med övriga verksamheter.
För att göra en mer övergripande bedömning av risker och konsekvenser bör varje
förvaltning inom Region Gotland göra sin egen riskanalys i relation till förändringarna
till följd av kraven på kostnadssänkningar i regionstyrelseförvaltningen.
Kravet på kostnadssänkningar gäller för 2017-2019 och är därmed ett avgörande inslag i
förvaltningens pågående verksamhetsplanering för perioden.
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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

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/832
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Utökat uppdrag - behov av ökade resurser till Patientnämnden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen tilldelas den del av det generella statsbidraget som avser
utökat uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.

•

Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden utökas budgetramen
för regionstyrelsen med 500 000 kronor från 2018 och framåt.

Sammanfattning

Från och med 2018-01-01 kommer en ny lag för patientnämndens verksamhet att
gälla, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372).
Lagstiftningen medför utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder. För att
kompensera för detta föreslås i budgetpropositionen ett utökat generellt statsbidrag
på 20 mnkr. Region Gotland kommer att kompenseras utifrån invånarantal vilket
innebär 116 tkr.
För att kunna utföra uppdraget för patientnämnden bedömer
regionstyrelseförvaltningen att kansliet för nämnden behöver utökas från en till två
årsarbetare. Idag finns en liten budget för att kunna ha vikarie vid ledigheter, i övrigt
finns bara budget för omkostnader. För att kunna utöka saknas 500 000 kronor i
anslaget vilket äskas inför 2018.
Bedömning

För att kunna klara uppdraget framåt för patientnämnden bedöms behovet av att
utöka från en till två årsarbetare som rimligt.
Beslutsunderlag

PAN A16/2017, Utökat uppdrag – behov av resurser
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Patientnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Regional utveckling
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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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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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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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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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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.
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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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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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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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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 2017/777
11 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slite avfallsanläggning/deponi omdisponering av
investeringsmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämnden medges omdisponering av investeringsmedel avseende Slite
avfallsanläggning genom att tidigarelägga medel avsedda för 2020 motsvarande 8
mnkr att disponera åren 2018-2019 med följande fördelning:
3 mnkr för år 2018
5 mnkr för år 2019

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma
med en konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.

Sammanfattning

Verksamhetsläget för Slite deponi är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. Teknikförvaltningen bedömer att
kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med 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.
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 till 2020. Medel skulle inte finnas
tillgängliga för en projektstart förrän då. För driftverksamheten är läget kritiskt och
ett framflyttande av en projektstart gynnar inte en optimal och bra avfallshantering.
Mot bakgrund av situationen hemställer tekniska nämnden hos regionfullmäktige om
att tidigarelägga investeringsmedel på 3 mnkr för år 2018 samt om 5 mnkr för år
2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
snarast behöver tillsättas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens äskande om en
omfördelning av investeringsmedel från 2020 motsvarande 8 mnkr med 3 mnkr 2018
och 5 mnkr 2019. Med anledning av de stora investeringarna ska tekniska nämnden
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återkomma med en beskrivning av konsekvenserna för taxenivåerna då deponin är
fullt utbyggd. Beslut om förändrade taxor ska tas i särskild ordning utifrån ordinarie
process.

Beslutsunderlag

TN § 188, 2017-08-23

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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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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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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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.

2

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.
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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.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/823
17 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Investeringsprocessen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram övergripande
riktlinjer avseende investeringsprocessen för Region Gotland

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att planera och genomföra möjliga
förändringar inför budgetberedningen våren 2018

Sammanfattning

Investeringsverksamheten i Region Gotland är en komplex process. Den skapar stora
ekonomiska tillgångsvärden och är beroende av gränsöverskridande arbete mellan
nämnder/förvaltningar. Komplexiteten i kombination med de stora ekonomiska
tillgångsvärdena innebär att det är viktigt att regionen har en optimal
investeringsprocess för att uppnå effektivitet i resursutnyttjandet. För att uppnå
denna effektivitet krävs återkommande översyn av processen.
Hösten 2016 genomförde Regionen Gotlands revisorer en granskning av
investeringsprocessen och lämnade synpunkter samt förslag på förbättringsområden.
Mot bakgrund av ovanstående har Regionstyrelseförvaltningen genomfört en
nulägesanalys och lämnat en rapport med åtgärder på förbättringsområden avseende
investeringsprocessen.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen startade ett projekt i februari 2017 i syfte att säkra
investeringsprocessen så att de ekonomiska och personella resurserna används på
bästa sätt och att alla inblandade är väl förtrogna med hur processen går till.
I arbetet med genomlysning av processen har flera olika förslag till åtgärder kommit
fram. Riktlinjer bör göras som beskriver processens olika delar, roller och ansvar.
Bättre beslutsunderlag behöver tas fram, förstudier bör bedrivas i större utsträckning
än idag. Arbete med samordning kring framförallt lokaler och IT behöver
struktureras på ett bättre sätt. Diskussion behöver föras om hur detaljeringsnivåerna
för projekt ser ut och på vilken nivå beslut ska tas i regionfullmäktige.
Kompletteringsbudgetens beslutsprocess behöver ses över. I samband med
prioriteringar och beslut om investeringar bör det i större utsträckning än idag finnas
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en tydlig koppling till övergripande måldokument såsom kommande RUS och
styrkortet.
Som första steg i arbetet föreslås att riktlinjer ska tas fram.
Regionstyrelseförvaltningen ska också se över vilka förändringar som kan göras inför
budgetberedningen 2018 i form av anvisningar och mindre förändringar i processen.
Beslutsunderlag

Rapport, Investeringsprocessen i Region Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
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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.

2 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Investerings-processen

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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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
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Aktivitet

Status

Sluttid

Ansvarig
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Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på
finansiering och resurssättning
Förslag till beslut

•

Information och lägesrapport gällande aktuella samhällsbyggnadsprojekt för
Östercentrum, Visby inre hamn och Norra Visborg godkänns.

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,
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
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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.

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.
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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

•

Landskapsarkitekter

•

Trafikplanerare

•

VA-utvecklare/VA-projektör

•

Byggprojektledare

•

Markingenjörer

•

Kommunikatörer
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/858

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 till
budgetberedningen 2018 med begäran om ytterligare medel i exploateringsbudgeten.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen avser med denna genomgång och information kring
pågående och förestående stora samhällsbyggnadsprojekt att ge en beskrivning av
situationen när det gäller framför allt tidplanering samt personella resurser.

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
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Februari 2017
Rev juni 2017

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.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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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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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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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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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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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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
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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
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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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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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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

3 (4)

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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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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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
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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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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

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Bilaga
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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
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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
5
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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
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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
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- 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.

18

Bilaga

Sammanställning komponenter och tekniska livslängder
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
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Statusrapport sim- och ishallar
KFN 2017/5




KFF Tjänsteskrivelse - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-06
KFF Fritidsavdelningen - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-04

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
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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

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 96 45

Org nr 212000-0803

E-post par.gustavsson@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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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
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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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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.

Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28 | 7

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

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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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.

4 | Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28

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.

Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28 | 5

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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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

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

RS 2017/747
11 oktober 2017

Magnus Jönsson/Patric Ramberg

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka
kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

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).
Den arbetsgrupp som arbetat med VA-strategin har färdigställt sitt arbete och ett
förslag på VA-strategi har överlämnats för vidare hantering i den politiska
beslutsprocessen.
En omfattande VA-utbyggnad pågår på södra Gotland och ett planeringsarbete för
norra Gotland som inkluderar både Cementa och Nordkalk är initierat och pågår.
Detta kommer att påtagligt förbättra förutsättningarna för både bostadsbyggande och
tillväxt på hela ön.
Bedömning

Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. Arbetet
har bedrivits i workshopform där gruppen bestått av såväl politiker och tjänstemän
från MHN, BN, TN, TKF, SBF och RSF. En beredningsgrupp bestående av
tjänstemännen från arbetsgruppen har förberett workshoparna. Arbetet har stöttats
av konsulter från Sweco. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete och strategin har
överlämnats till den politiska beslutsprocessen för att slutligen beslutas i
Regionfullmäktige. VA-strategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september.
Strategin utgör riktlinjer och är ett ramverk för ett fortsatt planeringsarbete för VAutbyggnaden på Gotland fram till år 2030. VA-strategin skall konkretiseras i en VAplan. Arbetet med denna har påbörjats och beräknas pågå till och med våren 2018.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

VA-planeringen (nulägesanalys, strategi och plan) följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering och omfattar dricks-,
spill- och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska belysas.
VA-strategin tar på ett tydligare sätt än tidigare ett helhetsgrepp om Gotlands VAförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Detta kommer även att tydliggöras i den kommande VA-planen.
VA-planen i sig skapar dock varken bostäder eller tillväxt. För att möjliggöra detta
krävs även konkreta åtgärder:
•

2019 kommer bräckvattenverket i Kvarnåkershamn att stå färdigt vilket ger
ett betydande tillskott av vatten på (södra) Gotland. Samtidigt färdigställs
ledningsnätet (projekt Södra linan) för att kunna hantera den kraftigt ökade
vattenmängden och även för att kunna ta hand om det spillvattnet som förs
det till det nya avloppsreningsverket i Klintehamn som vid denna tidpunkt
står klart. Dessa tre projekt är igångsatta och resurssäkrade med egna resurser
och konsulter. Vid sidan av de tre projekten färdigställs under samma period
ett nytt reningsverk i Katthammarsvik.

•

Kvar på södra Gotland är reningsverket i Ljugarn som kommer att prioriteras
upp i den nya VA-planen.

•

På Storsudret bedrivs ett utvecklingsprojekt (Testbädd Storsudret) som syftar
till att göra Storsudret själv försörjande på vatten. Projektet leds av IVL.
Finansiering har sökts från Vinnova och EU. De kunskaper detta kommer att
ge oss kommer sedan att kunna appliceras på andra ställen.

•

På norra Gotland är vattenförsörjningssituationen mer komplex med en rad
möjligheter. Betydande vattenreservoarer finns (mer eller mindre) tillgängliga
i form av Tingstädeträsk, Nordkalks och Cementas brott och eventuellt även
i Bästeträsk. Utmaningarna ligger i att sy ihop en optimal lösning av dessa
och några ytterligare några mindre vattentäkter samt att hitta en effektiv
överföring av dricks- och spillvatten. Detta krävs ett noggrant analysarbete.
Arbete påbörjas inom kort med hjälp av extern kompetens.

•

Arbetet med Norra Gotlands VA-försörjning är i dagsläget ännu ej
resurssäkrat och kommer sannolikt att kräva en förstärkning på både VAoch projektavdelningen.

•

I VA-plan arbetet kommer nuvarande och kommande VAutbyggningsområden att tydliggöras. Vid sidan av dessa kommer även
fortsättningsvis enskilda- och gemensamhetsanläggningar att utgöra VAlösningarna.

Tekniska Nämndens bedömning är att ovanstående aktiviteter i betydande
utsträckning kommer att förbättra förutsättningarna för mer bostäder och tillväxt på
hela ön.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

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

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/748
19 oktober 2017

Helena Wottle

Regionstyrelsen

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad
ombyggnad av akutmottagning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan
4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över
ombyggnad av akutmottagningen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av
akutmottagningen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
•

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 200, att ge hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med mer utförligt
underlag angående akut omhändertagande och intensivvårdsavdelningen (IVA).
Underlaget skulle inkludera driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga förändringar
gällande till exempel vårdplatser.
Uppdragen är återrapporterade till regionstyrelsen 2017-05-30 i § 124 resp § 125.
HSN fick 2017-05-30 också 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 § 124) samt att till
budgetberedningen 2018 inkomma med ett förnyat och fördjupat beslutsunderlag
gällande akutmottagningen som är avhängigt fullmäktiges beslut om ombyggnad av
enheten för akut omhändertagande och tillbyggnad på plan 4-6 (§ 125).
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/748

Fullmäktige beslutade att fastställa investeringsbudget inkluderande medel för
enheten för akut omhändertagande och tillbyggnad på plan 4-6 2017-06-19 (§ 87)
vilket uppfyllde villkor för uppdrag i § 125.
HSN har återrapporterat uppdraget (från § 124) till budgetavstämningen 2017 (HSN
§ 431). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-09--10 föreslå följande för
beslut i regionstyrelse och fullmäktige.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan
4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över
ombyggnad av akutmottagningen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av
akutmottagningen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-11-21, § 200
Regionstyrelsen 2017-05-30, §§ 124-125
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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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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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

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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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Teknikförvaltningen
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef HSF

3 (3)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/749
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och
finansiering för deltagande i Framtidens
vårdinformationsmiljö, FVM SLL
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 2 mnkr i investeringsbudget för 2018
för deltagande i FVM.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig nämnd för programmet och ska
säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Arbetet ska ske i
nära samarbete med övriga intressenter i Region Gotland.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 återkomma
med en beskrivning av investerings- och driftmedelsbehov för perioden
2019 – 2022.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 beskriva hur
arbetet med verksamhetsutveckling i den nya miljön ska ske samt hur
samarbetet med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden planeras.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni, RF § 86 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 har ansvar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av programmet och är den nämnd som äskar såväl drift- som
investeringsmedel. Inför budgetavstämningen äskar hälso- och sjukvårdsnämnden 2
miljoner kronor i investeringsbudget för år 2018. Totalt ser nämnden att behovet för
att delta i programmet FVM är 60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på
åren 2018-2022. Nämnden återkommer till budgetberedningen 2018 med en tydligare
bild av behovet framåt fördelat över åren samt även en bild av driftkonsekvenser.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/749

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen deltar tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att genomföra FVM. Förvaltningen bedömer att hälsooch sjukvårdsnämnden bör vara ansvarig nämnd eftersom den största delen av
arbetet kommer att finnas inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen då det handlar om
verksamhetsutveckling och förändring av arbetssätt inom vården.
Det är viktigt att planera för samarbetet med framförallt socialnämnden men även
barn- och utbildningsnämnden eftersom dessa nämnder kommer att beröras av
förändringarna som kommer att ske.
Beslutsunderlag

HSN § 419, 2017-09-20

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Kvalitet och digitalisering
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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

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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.

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/297

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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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
vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 5 december 2017.
Remisstiden sträcker sig till den 28 september 2017. Nämndens/styrelsens
yttrande ska skickas till landstingsstyrelsens förvaltnings registrator, e-post
registrator.lsf@sll.se. Ange diarienummer LS 2017-0753.
Frågor kring remissen kan besvaras av Stefan Schildt, IT-direktör i
Stockholms läns landsting, stefan.schildt@sll.se.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 49 95
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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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.

LS 2017-0753

7 (14)
REMISSUNDERLAG
2017-08-30

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.
Investeringspott på 200 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott på 1 300 tkr tillförs regionstyrelsen.

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
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Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 mnkr vilket innebär att
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.
Avseende kultur- och fritidsnämndens investeringspott föreslås att 200 tkr tillförs
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 1 300 tkr tillförs regionstyrelsen.
Beslutad investeringsbudget 2018-2019 med plan för åren 2020-2022 för projekten
meröppet bibliotek, konstgräsplan och boknings- och bidragssystem tillfaller
regionstyrelsen i enlighet med beslutet om ny organisering av kultur- och
fritidsverksamheten.
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
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ungdomsverksamheten med 400 tkr samt fritidsverksamheten på 700 tkr. Summan av
dessa besparingar blir 5,1 mnkr.
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
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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.

Maj 2017
Region Gotland
PwC

8 av 20



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.

Maj 2017
Region Gotland
PwC

11 av 20

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.

Maj 2017
Region Gotland
PwC

14 av 20

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
Region Gotland
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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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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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

Regionstyrelsen
Region Gotland
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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. Staten bör kompensera kommuner, landsting och
regioner direkt för de ökade kostnader eller minskade intäkter som blir
följd av den föreslagna regleringen.

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
utredningen föreslår, inte innebär generellt avgiftsfria glasögon till barn
och unga.

Regionstyrelsen
Region Gotland
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•

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

På lika villkor!
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.
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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
20

SOU 2017:43

Sammanfattning

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-

26

SOU 2017:43

Sammanfattning

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,
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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.
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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
2(4)

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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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/322
18 september 2017

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Länsplan för regional transportinfrastruktur. Tidplan och
remiss.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner tidplanen för länsplanen för regional
transportinfrastruktur.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018, då de ska vara
remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive
länsplan (Gotlands preliminära ram är drygt 18 milj. kronor per år). Senast två
månader efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa
länsplanerna.
Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 26 oktober till 30
december. Förslag till sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsens
arbetsutskott och i regionstyrelsen i januari 2018.
Beslutsunderlag

- Uppdrag om att ta fram förslag till länsplaner. Regeringsbeslut 2017-03-23.
- Ändrad tid för redovisning länsplaner. Regeringsbeslut 2017-05-18.
- Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur, 2017-09-18.
- Förslag till sändlista remiss, 2017-09-18.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
2017-10-16
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller
Ärendenr RS2017/322
Version Förslag

Ändringar, gulmarkerade, sedan BAS 2017-10-09, finns på sidorna:
3, 16, 18, 22, 24, 29, 30, 31 och 33.
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1. Uppdrag
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna 1. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag 2 att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029.
Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Länsplanerna kan omfatta 3:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) 4 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga
för regionen.
Planförslaget kommer att kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska i samråd med Region Gotland genomföra förbättringsåtgärder på det gotländska vägnätet. Se vidare avsnitt 3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät och avsnitt 3.12 Samanställning av åtgärder.

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 2010:630. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar-i_sfs-2010-630
2
Uppdrag. http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-tilltrafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
3

Förordning om länsplaner (1997:263). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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2. Utgångspunkter
2.1 Mål
2.1.1 Nationella mål

Det övergripande transportpolitiska målet är:
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö
och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
2.1.2 Regionala mål

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 5 finns mål och strategier
för trafiken på Gotland. Dessa är:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
• Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsprogrammet finns flera planer och program som ger mål och inriktning för verksamheter som påverkar kommunikationer och infrastruktur. Några av dessa är Tillväxtprogrammet, Energiplan 2020 och översiktsplanen
Bygg Gotland.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.2 Länsplanen 2014 - 2025

Gotlands nuvarande länsplan, 2014 – 2025 6 fastställdes i juni 2014. Planuppfyllelsen ligger
på drygt 35 % under åren 2014-2016. En förklaring till utfallet är att marginalerna i Gotlands länsplan är små, då länsramen i jämförelse med andra län är liten. Om något oförutsett inträffar med något objekt är flexibiliteten att göra omfördelningar inom planen liten.
Vägplanen för det enskilt största objektet i planen, gång- och cykelväg på väg 140, Västergarn-Klintehamn, har blivit överklagad, och har inte kunnat genomföras inom planperioden. Region Gotland har också haft investeringsstopp vilket medfört att utfallet av statlig
medfinansiering blivit lägre än vad planen gett utrymme för. Sammantaget ger detta en låg
planuppfyllelse.
5
6

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
Länsplan 2014 – 2025. http://www.gotland.se/79897

4 (35)

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Inom länsplanen har bl.a. cirkulation och cykelväg byggts vid Väg 140/Kneippbyn. Medfinansierade åtgärder inom Region Gotland har varit:
• Gång- och cykelväg Järnvägsgatan – Östra Hansegatan
• Gång- och cykelväg Rävhagen
• Genomgående och upphöjda passager Visborg
• Norrgattrondellen
• Cirkulationsplats Allégatan, Lännavägen, Stora Törneqvior
• Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder Stenkumlaväg och Allégatan
• Cirkulationsplats Norra Hansegatan
Andra åtgärder som gjorts, men som inte belastat länsplanen är utveckling av Klintehamns
hamn (medel från den nationella planen och Region Gotland) och tillgänglighetsanpassning
av busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs med linje 10, 11 och
12 görs genom den s.k. landsbygdsatsningen där staten tillfört extra medel för detta. Byggstart beräknas ske under 2018. Inom regionen har beläggningsarbeten genomförts på regionens vägnät och på enskilda vägar.
2.3 Nationell infrastrukturplan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 2029 7 är sänt på remiss till den 30 november
2017. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.
2.4 Planeringssystemet

Länsplanerna innehåller investeringar på länsvägarna, statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för
bland annat miljö-, cykel-, gång- och trafiksäkerhetsåtgärder.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Trafikverkets planeringsprocess är åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen centrala.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas:
1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.

7
Förslag till nationell plan. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationellplanering/nationell-transportplan-2018-2029/
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4. Bygg nytt. Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Trafikverkets formella planeringsprocesser föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan
val av trafikslag och åtgärder påverkas redan på idéstadiet.

Behov och brister som är mer komplexa behöver genomgå en åtgärdsvalsstudie. Urvalet av
nya åtgärdsvalsstudier sker i dialog med planupprättaren och ska ske i enlighet med den
långsiktiga planens intentioner. När studien kan genomföras beror på när utrymme finns i
genomförandeplanen för dessa. En åtgärdsvalsstudie ska resultera i åtgärder som sedan kan
prioriteras in i verksamhetsplanen och genomföras när medel finns tillgängliga.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Investeringsverksamheten på Trafikverket styrs av en övergripande process som upprepas
från år till år. Verksamhetsåret börjar med att Trafikverket ser över budgeten för att kunna
justera för förändringar i fleråriga projekt. Under våren inleder sedan Trafikverket arbetet
med inriktningsdiskussioner där Trafikverket ser över vilka projekt som behöver skjutas
fram i tiden och vilka som kan fortskrida enligt plan. Här undersöks också om det finns utrymme i budget att lägga till nya åtgärder som är redo att beställas. Ramarna för de finansiella medlen är i det här läget ännu preliminära. Dessa är baserade på den liggande verksamhetsplanen och tar hänsyn till om nya förutsättningar har dykt upp. Och det är under den
här perioden, mars till maj som det går att påverka vilka prioriteringar som görs i verksamhetsplaneringen. Efter sommaren kommer de ekonomiska ramarna, då kan Trafikverket avsluta sin verksamhetsplanering för nästkommande år och med säkerhet se vilka projekt
som kan gå vidare enligt planerna, vilka som måste justeras och vilka som det finns utrymme för att lägga till.
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Statlig medfinansiering söks av kommunerna/Region Gotland genom Trafikverket ett år
innan planerat genomförande av åtgärden. Nedanstående bild visar de olika stegen.

2.5 Miljö, energi, klimat

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt
långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med
minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (den inrikes luftfarten ingår inte då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En av de utmaningar regeringen uppmärksammar i sitt uppdrag om infrastrukturplanering
är klimatutmaningen. Man tar upp att jämfört med dagens nivå måste transportsektorns klimatpåverkan minska kraftigt. Länen uppmanas att ”beakta” klimatutmaningen.
På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort.
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Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället.

Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.
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Ett par av de målsättningar som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 behandlar klimatfrågor och transporter. Den ena är att verka för ett långsiktigt
hållbart kommunikationssystem och den andra är att alla människor på Gotland ska ha
möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart sätt förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Region Gotlands Energiplan 8 ska fungera som färdplan på väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision Gotland 2025. Energiplanens klimatmål är att: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 % från 1990 till år
2020. I denna tidsperiod är det dock i första hand andra sektorer än transporterna som
kommer att minska mest. Detta med anledning av Gotlands höga bilberoende, få alternativ
till att resa med bil och en låg utbytestakt av bilar.
I Energiplanens avsnitt om transporter och resor finns strategierna:
• Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade
verksam-heter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.
• Utreda vilka ytterligare insatser som ska göras för att serviceorterna ska kunna erbjuda
service, både kommersiell och offentlig, för att begränsa behovet av att resa längre avstånd.
• Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av
större nya bostadsområden beslutas.
• Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna.
Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
• Prioritera cykeln genom insatser som underlättar för cyklister, bland annat genom fler
cykelbanor också för längre sträckor.
• Genomföra och informationsinsatser och projekt, för att öka intresset för att cykla.
• I gatu- och väghållning prioritera de som har svårast att ta sig fram, bland annat genom
att genomföra hållbarhets-, genus- och tillgänglighetsanpassad snöröjning och sandning
vid vinterväglag.
• Aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.
• Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur
för dessa.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.6 Gotlands förutsättningar

I avsnittet beskrivs faktorer och förutsättningar som påverkar kommunikationer och transportinfrastruktur.
2.6.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre till Lettlands kust.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med omvärlden är
avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik.

8

Energi 2020. http://www.gotland.se/67446
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Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande befolknings/kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande och turism på Gotland. Men för att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande transportsystem
och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är nytillkomna faktorer som kan påverka infrastrukturen.
2.6.2 Demografi

Gotland har 58 003 invånare (dec. 2016). Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefärligen motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas öka något. Sammantaget gör detta att försörjningsbördan ökar.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot
är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna
flyttar i högre grad än männen. Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
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2.6.3 Boende

Gotland har en jämförelsevis hög andel invånare som bor på landsbygd, knappt 40 %. De
som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Visby är den största tätorten med
drygt 24 000 invånare. I Visby som regionalt centrum
finns bl.a. såväl huvuddelen av den offentliga och
kommersiella servicen som de största arbetsplatserna.
Hemse och Slite, på respektive södra och norra Gotland är efter Visby de två största serviceorterna, med
kring 1 500 invånare. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland: Havdhem, Stånga och
Burgsvik, och på norra Gotland: Lärbro och
Tingstäde. Några större tätorter finns på pendlingsavstånd till Visby, dessa är Tofta, Vibble-Västerhejde
och Väskinde-Själsö.
Boendet är fördelat på 60 % småhus och 33 % flerbostadshus, resterande är övrigt boende.
26 000 lägenheter finns på Gotland, därutöver finns
ca. 7 000 fritidshus, många ägs av personer som är
mantalsskrivna utanför Gotland.

2.6.4 Tillgänglighet

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga.
Kartan och tabellen visar andelen och antalet invånare som inom olika tidsintervaller når
Visby med bil. Av tabellen framgår att drygt hälften av invånarna, drygt 29 000 personer
har en restid till Visby på max. 10 minuter. Drygt 88 %
har en restid på mellan 0 till 40 minuter. Ca. 6 500 personer har en restid på mellan 40 till 80 minuter.
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När även Hemse och Slite läggs till visar tillgänglighetsanalysen att drygt 36 000 personer, 63,5 %, har
en restid på upp till tio minuter till någon av de tre
tätorterna. Drygt 99 % har en restid på mellan 0 till
40 minuter. Ca. 250 personer har en restid på mellan
40 till 50 minuter.

2.6.5 Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i
åldrarna 20-64 var i början av 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena
avser effektiv restid, det vill säga utan eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70
minuter. Studier som gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60
minuter enkel väg är den övre gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum.
Oftast brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra
alternativ väljs. 9
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingsform. 10

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla 11
I Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4 799 personer. Drygt hälften av de
med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500 pendlar ut från Visby och ca.
800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män
pendlar till Visby, det omvända gäller utpendlingen från Visby och till fastlandet.
Visby –
inpendling
Män

Personer med arbetsplatser i Visby
7484

Varav personer bosatta i
Visby
4175

Varav personer från
övr Gotland
2884

Varav personer från
annan kommun
425

9

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
11
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
10
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Kvinnor
Totalt

8611
16095

4755
8930

3476
6360

380
805

Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet, med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Högst
ligger län av mer landsbygds/glesbygdskaraktär. Lägst antal bilar har Stockholms län.
Från Gotland pendlade 2015, knappt 2 200 personer, över hälften till Stockholms län. Till
Gotland pendlade drygt 1 000 personer, även här är Stockholms län dominerande. 40 % av
utpendlarna är kvinnor, medan inpendlingen är jämnare fördelad.
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt

Under 2000-talets inledning ökade sysselsättningen på Gotland företrädesvis inom handels,
hotell och restaurangsektorerna, inom bygg, och också inom företagstjänstesektorn. Sysselsättningen minskade särskilt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Mot bakgrund av försvarsnedläggningen utlokaliserades statliga verksamheter.
Näringsstrukturen på Gotland skiljer sig i många avseenden åt jämfört med andra län. De
största skillnaderna ligger i att Gotland har betydligt högre andelar företag och sysselsatta
inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till besöksnäringen. På Gotland finns högst andel sysselsatta, i likhet med många platser utanför storstäderna, inom den offentliga sektorn.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är sedan länge
viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. Inom den areella
sektorn exporteras huvuddelen av produktionen, via hamnarna i Visby och Klintehamn. Insatsvaror för jordbruket transporteras till Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras
produkterna på egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns
förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften
av besökarna bor utanför Visby med omnejd. För besöksnäringen är kommunikationerna
till och från Gotland avgörande. Då även besökarna bor spritt över Gotland liksom det
faktum att besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet
viktig.
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På Gotland finns ca.
27 000 arbetstillfällen,
något fler män än kvinnor är sysselsatta. Männen dominerar
branscher som bygg, tillverkning, transporter,
energi. Inom handel,
kulturella och personliga
tjänster (sport, fritid,
bibliotek, etc.) och hotell och restaurang är
fördelning relativt jämn.
Kvinnorna arbetar i
högre grad än männen
inom vård, utbildning, omsorg och finans- och försäkringssektorerna. Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. Nyföretagandet
ligger vanligtvis relativt högt. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta.
Drygt 16 % av de sysselsatta är egna företagare. Av dessa drivs ca. 70 % av män.
Under 2016 har efterfrågan på arbetskraft varit så stor att arbetslösheten sjunkit under hela
året. Sysselsättningen bedöms öka totalt sett. Växande branscher bedöms bli byggsektorn,
handel, företagstjänster och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvård.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Region Gotlands tillväxtprogram 2016 – 2020 12 ingår kommunikationer som ett utvecklingsområde. Tillväxt och näringslivsutveckling ställer krav på fungerande infrastruktur och
kommunikationssystem. I programmet anges att möjligheterna till säkra och snabba resor
och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Och att en hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. De
tongivande branscherna inom tillväxtarbetet är besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna och kalkindustrin.
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3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov
3.1 Gotlands läge

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt
beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Hur trafiken utvecklas kan ses
som ett mått på Gotlands attraktivitet för boende och besökare, och på hur näringslivet utvecklas.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22
utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Färjeresenärer utan bil har små möjligheter att
resa kollektivt från/till Oskarshamn.
3.2 Färjetrafiken

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. En god
tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom en
anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad infrastruktur. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen – Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn (ca. 15 mil) och Visby-Oskarshamn (ca. 12 mil).
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare
med färjorna, av dessa reste ca. 1/4 med Gotlandsrabatt (mantalsskrivna på Gotland). Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Resandet
och transporterat gods har kontinuerligt ökat. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen (Oskarshamn) och 75 % på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämt fördelade på de båda linjerna.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. Den upphandlade färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG.
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År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver
den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby
och Nynäshamn och Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver
den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
3.3 Gotlands hamnar

Enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn
ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av
Region Gotland. Trafikverket ansvarar för anslutningar till hamnarna i form av farleder och
länsvägar.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och
godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen sker i Klintehamn
och Slite. I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite kommer allmänt gods att hanteras och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite
finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en
del i trafiksystemet. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna funktion
åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som byggs i
Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby
är angelägen.
Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med en större
godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på
land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen och längs
de vägar som kan få ökad tung trafik. Om utveckling i Klintehamn se vidare avsnitt 3.5.4.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.4 Flygtrafik

På grund av ö-läget är flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av
året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
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Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, 2016 var det
drygt 460 000 personer. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent
av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer
än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Tillgängligheten till och från
flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel och kollektivtrafik är särskilt
bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Ett samverkansprojekt,
FysGot, pågår mellan Swedavia och Region Gotland, med syfte att ta fram förslag vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.
3.5 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen Bygg Gotland och de fördjupade översiktsplanerna.
3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 13 antogs av fullmäktige i
juni 2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs. Det
innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
• Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och godshantering säkerställs.
• Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
• För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
• För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
• För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som
mest angeläget prioriteras.
13
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•

Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan om statsbidrag prövas.

Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att:
• Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från
cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet,
miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
• Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby (Cykelplan Visby 2015-2025, antagen av Tekniska nämnden
2915-12-15) 14 inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, ca 1 mil
ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
4. En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland bör
planeras och förverkligas.
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för ett avgränsat område och ligger sedan till grund för
områdets fortsatta detaljplaneläggning.
Den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby 15 är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. I planen ingår riktlinjer bl.a. för biltrafik, kollektivtrafik, cykling,
gående, gators utformning och parkering.
Fördjupade översiktsplaner har bl.a. även tagits fram för Sudret, Östergarnslandet och
Fårö. Planerna för dessa områden syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i översiktsplanen, med fokus på dessa områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i
detaljplanering och bygglovprövning.
I regionens översiktsplan sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för ovan
nämnda områden liksom för de större serviceorterna.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.5.3 Visborgsområdet

Visborgsområdet, i södra Visby planeras för boende, arbete och fritid. Till huvuddelen är
det ett före detta regementsområde och omfattar ca. 450 hektar. Visborg är indelat i fem
delar:
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Cykelplan Visby 2015-2025. http://www.gotland.se/cykelplanvisby
Hela Visby. Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025. http://www.gotland.se/43400
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1. Norra området – i anslutning till
Färjeleden.
2. Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.
3.. Villastaden – söder om planerad
tvärförbindelse.
4. Hällarna – väster Toftavägen.
5. Idrotts- och rekreationsområde.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsbyggperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
(delar av område 1 och områdena 2 och 5) av regementsområdet för en tio årsperiod (2016
– 2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Enligt strukturplanen är utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet en hög profil i de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Det planeras uppnås genom att
skapa en god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling, bl. a. genom god tillgänglighet
och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden och
främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Av strukturplanen framgår att avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet
av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i
Visborg.
Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras både innanför och utanför det första utbyggnadsområdet inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur är:
• Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden. Trafikverket har i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier initierat en översyn av Färjeleden. Den bör genomföras i
19 (35)
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•
•
•

samråd med Region Gotland och ta upp de behov som finns mot bakgrund av utbyggnaden av Visborg samt de behov som finns längs med övriga delar av Färjeleden.
GC-förbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken.

3.5.4 Planering Klintehamn

I Klintehamn har Region Gotland inlett en planering för att få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling 16.
Bakgrunden är bl.a. den planerade utvecklingen av hamnområdet då delar av verksamheten
i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. Det är då angeläget att se över konsekvenserna
när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna
av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu finns goda
kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande av en ny stor
kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter
i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kan det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett helhetsgrepp över
den framtida planeringen av Klintehamn.
Med anledning av den utökade godshanteringen har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt tar
fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.
3.6 Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett 15-tal linjer på landsbygden, turtätheten är
högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på
sex linjer.
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Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. I dag finns två upphandlade trafikavtal, landsbygdstrafik på Gotland och stadstrafik i Visby. Anropsstyrd närtrafik finns också
tidtabell lagd med minst två resmöjligheter från samtliga socknar per vecka.
Under 2016 färdigställdes ombyggnaden av Visby busstation som då tillgänglighetsanpassats, och ett låst cykelgarage byggdes. 2017 uppgraderades biljettsystemet i bussarna och
nya hållplatsutropsskärmar samt WiFi finns nu i alla bussar. Sedan augusti 2017 trafikeras
Visby flygplats med två kollektivtrafikturer i vardera riktningen till och från Visby.
Trafikavtalen för landsbygdstrafiken Gotland, stadstrafiken Visby samt för skolskjuts går ut
under 2019. Arbete pågår för att samordna de olika restyperna och även fordonsslagen
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20 (35)

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

framöver. Linjenät ska utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Genom Trafikverket sker ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på landsbygden som ligger inom trafikverkets vägområde. Tillgänglighetsanpassningen kommer att
omfatta åtgärder om totalt 4 miljoner kronor. Trafikverket driver och ansvarar för projektet
men med stöd från Kollektivtrafikenhetens trafikplanerare. Projektet beräknas vara slutfört
under 2019. Planer finns också att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen i Roma som del av
ett större projekt inom Region Gotland. Ett projekt pågår för att tydligare markera hållplatserna på landsbygden, genom att hållplatsstolpar ska placeras ut på båda sidor av vägen vid
alla hållplatser.
I samband med planerad utveckling av samordning av trafiken till år 2019 förväntas också
fler resenärer kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Detta förutsätter också att tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter.
Trafikverket uppmärksammar i rapporten Transportsystemet Gotland följande brister i infrastrukturen för kollektivtrafiken:
• Gångvägar i anslutning till och från saknas i vissa fall.
• Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.
• Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.
• Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.
3.7 Cykeltrafik

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska cykeltrafiken öka med 30 procent över en
15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att för att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten, samtidigt som
aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser
mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs. I översiktsplanen
tas cykelplaner för tätorterna och för arbetspendling längs länsvägarna upp.
I Cykelplan Visby 2015 – 2025 17 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken
till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. I Visbys cykelplan pekas saknade länkar
ut i huvudvägnätet, varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra
behov som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar
och vid skolor samt förbättrad vägvisning.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda
och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare.
Ytterligare en sträcka, Västergarn – Klintehamn skulle ha genomförts inom nuvarande
plan. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det
17

Cykelplan Visby. http://www.gotland.se/cykelplanvisby
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förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom
ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter avses en ny gång- och cykelväg byggas som är separerad
från biltrafiken. Bl.a. inom ramen för Dialog Klintehamn (se avsnitt 4.5.4) har framförts att
det i planförslaget inte finns någon direkt koppling till Klintehamns hamn, och att det i
samband med en utbyggnad av cykelleden vore värdefullt att målpunkterna i hamnområdet
blir lättillgängliga och kan nås på ett trafiksäkert sätt. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad till regeringen, vilket fördröjt genomförandet. Regeringen beslutade i
oktober att avslå överklagandena, vilket innebär att planeringen kan gå vidare.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. En förstudie har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Sudret. Goda förutsättningar finns också att utveckla ytterligare mer lokala cykelvägar och stigar, t.ex. genom
att kombinera tillväxt- och trafikinsatser. Det ökande intresset för att besöka Fårö gör att
förutsättningarna för en säker gång- och cykeltrafik bör ses över. På Gotland finns en skyltad cykelled genom Svenska Cykelsällskapet.
I Trafikverkets förslag till nationell plan, som är sänd på remiss till sista november, föreslås
att 1 500 miljoner kronor avsätts för åtgärder för ökad och säker cykling. Dessa medel avses dock gå till att genomföra åtgärder där potentialen för en ökad och säker cykling är
störst, d.v.s i de största tätorterna. För Gotlands del är det angeläget att medel från den nationella planen även skulle kunna användas för samma typ av åtgärder även på mindre platser.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna vad gäller
gång- och cykelvägar i:
• Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.
• Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.
• Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.
• Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.
• Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.
• Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.
• Vägvisning för cykel är bristfällig.
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3.8 Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 km, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna.
3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region Gotland
har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och regionala
tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska enligt Trafikverkets beslut, värnas
och höjas. De funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
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VÄG 141 KLINTEHAMN - HEMSE
VÄG 142 VISBY - BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY - LJUNGGARN
VIA ROMA

X

X
X

VÄG 534 & 144 ROMA - HEMSE
VÄG 146 KRÄKLINGBO –
ALA

X
X

VÄG 147 VISBY - LÄRBRO
VIA SLITE
VÄG 148 VISBY - FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
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VÄG 148 VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO - KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY - LUMMELUNDA
VÄG 631 KATTHAMMARSVIK –
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE - OTHEM

KOLLEKTIVTRAFIK

X

LÅNGVÄGA
PERSONRESOR
MED BIL

GODS

VÄG 140 VISBY - KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH VÄSTERGARN

DAGLIGA
PERSONRESOR
MED BIL

Kartan visar det prioriterade vägnätet med de fyra funktionerna samlade. Tabellen visar
vilka vägar som är uppdelade på de olika funktionerna.

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
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3.8.2 Vägarnas standard

Trafikverket redogör bl.a. för vägarnas standard i rapporten Transportsystemet Gotland,
bristbeskrivning.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn 18. Få vägar på
Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har en stor andel
låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg säkerhetsklassning där
oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära vägen.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga sidoområden
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade trafikanter går och
cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, beskrivs vägarnas betydelse
för tillgängligheten på landsbygden. Centralt ur ett landsbygdsperspektiv är de vägar som är
viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig samhällsservice och som har särskild betydelse för näringslivet. Samtidigt är dessa vägar många gånger det enda resealternativet. För
att kunna upprätthålla en grundläggande standard på detta vägnät finns nationella medel för
underhållsåtgärder. För Gotlands del, med ett omfattande vägnät och ett spridd boende, är
det mycket angeläget att i högre grad kunna få del av dessa medel, detsamma gäller för medel för standardförbättringar inom ramen för länsplaneringen. Annars finns risk för t.ex.
hastighetssänkningar på vägarna.
3.8.3 Hastighetsöversyner

I Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
• Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
• Lv 143 mellan Visby och Roma
• Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund
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Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023). Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl. 2009
sänktes hastigheten på många av länsvägarna från 90 km till 80 km.
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är inte i
linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med svåra
konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års-perioden. Av de olyckor som
inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt skadade. Nästan
två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en personbil.

18 Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg.
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3.8.5 Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del av
en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige en
något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
3.8.6 Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. De som inte övertogs har sedan dess skötts av Region Gotland. Denna
belysning har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner. Därför har det sedan
en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt ska ta över delar av den
belysningen. 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt över
hela landet. Utredningen redovisas sannolikt under hösten 2017.
3.8.7 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem 19. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
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3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna

I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna för de statliga
vägarna:
• Smala
• Krokiga
• Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål
• Utfarter med dålig sikt
• Brist på säkra korsningar
• Oskyddade trafikanter ej separerade
• Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden
• Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.
• Belysningsstolpar i dåligt skick

19

Transportsystemet Gotland, Trafikverket.
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3.8.10 Åtgärdsvalsstudier

I rapporten Transportsystemet Gotland redovisas att Trafikverket i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som är aktuella inom närtid för Gotland:
• Färjeleden. Korsningspunkterna är i behov av översyn. Vägarnas funktion är viktiga
för godstransporter, kollektivtrafik samt dagliga personresor med bil liksom för resor
till och från Visby hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad trafik i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.
• Väg 148 Lärbro. Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort. Problemen
är främst kopplade till höga hastigheter. Korsningspunkter bör ses över.
• Vattenskyddsåtgärder Visby. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde.
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Förutom ovanstående pekas i rapporten på att det utifrån bristbeskrivningen finns behov
av fördjupade utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
• Cykelplanering. Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder som främjar både
daglig pendlingscykling och turistcykling.
• Följdinvesteringar på Fårö. Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.
• Följdinvesteringar Klintehamn. Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Klintehamn då transporterna
och mängden personer som rör sig i anslutning till hamnen ökar.
• Översyn väg 148. I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera vidare. Trafiken på vägen förväntas öka
då förbindelsen till Fårö förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider. Vägen är idag mycket
osäker för oskyddade trafikanter, särskilt sommartid och behöver bli bredare.
Förslag har ställts till Region Gotland och Trafikverket om att utreda förutsättningarna för
att resa kollektivt med tåg på Gotland. Syftet är att få till stånd ett miljövänligt och
snabbt resande, och att öka kollektivtrafikresandet och pendlingsmöjligheterna. En spårbunden kollektivtrafik skulle byggas ut på snabba stomlinjer, med hög turtäthet, där Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse skulle knytas till Visby. Inom trafiken skulle minst
6 000 personer resa per dygn. Uppbyggnaden tänks finansieras med statliga medel och för
driften tänks trafikintäkterna och Region Gotland stå för.
3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och vara
jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska vara
utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att barns
möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer
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ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till
ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 20. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta.
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I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220
dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i trafiken
reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition 2008/09:93. Det
finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska med hälften mellan 2010 och 2020. För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer
och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom ramen för målstyrningsarbetet:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning
• Cykelhjälm
• Mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar (ABS)
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder och påverkansåtgärder i det kommunala, regionala och statliga vägnätet. Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade döda och svåra olyckor i trafiken på Gotland för basår 2004-2008 så
är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var 2,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 24,2 personer per år. Tittar man på medelvärdet för åren 2012-2016 så är
antalet dödade i trafiken 3,6 personer per år och antalet svåra olyckor 18,8 personer per
år 21. Anledningen att man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per
20

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/

21 Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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år varför ett medelvärde är säkrare att utvärdera. Tittar man på polisrapporterade antalet
dödade ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås
ska medelvärdet av antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per år. När
det gäller antalet allvarliga olyckor ska dessa inte överskrida 24,3 personer per år, vilket innebär att det etappmålet för tillfället klaras.
Åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt
oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att bygga
säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta kan
till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel anläggande av en ny gångväg.
• Åtgärder för att öka tillgängligheten.
I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet samt
tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland antog ”Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö” år
2016. 22.
Region Gotland kommer framöver att genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.
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3.10 Fast förbindelse Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av Trafikverkets vägfärjor mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och
vänder direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under
året är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid. Belastningen
på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder.
Genom regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Fårö 23 har regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö
och Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,

22

Tillgänglighetsstrategi. http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=8484

23

FÖP Fårö. http://www.gotland.se/77914
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dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Regionens riktlinjer i översiktsplanen är att:
• Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
• Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik och cykel- och gångtrafik.
En fast förbindelse är inte bara en fråga om samhällsekonomi och ett verktyg for utveckling. Det finns även en lång rad andra aspekter att ta hänsyn till. Det handlar t.ex. också om
att se och bedöma miljökonsekvenser, sociala, kulturella och estetiska konsekvenser samt
att ta ställning till förändringar av upplevelse- och känslovärden som är förknippade med
entrén till Fårö och dess förbindelse med huvudön. Finansiering av en fast förbindelse till
Fårö ligger inte inom infrastrukturplaneringen.
Trafikverket genomförde 2013 en förstudie 24 for att undersöka möjligheterna för att förbättra förbindelsen mellan huvudön och Fårö. Förstudien förordar inte någon viss åtgärd
utan presenterar möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. I den pekas ett behov av
ökad tillgänglighet ut. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare.
Med förbättrade förbindelser till Fårö kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur
ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska med anslaget genomföra förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna som kan genomföras är dels förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet (länsvägar) och dels statlig
medfinansiering av åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna, ska enligt
budgetpropositionen, planeras i samråd med Gotlands kommun. Hur detta ska hanteras av
Trafikverket är i dagsläget inte klarlagt.
3.12 Sammanställning av åtgärder

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Här görs en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansierar/medfinansieras i
länsplanen eller har koppling till den.

24

•

Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.

•

Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

Trafikverket Fårö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-lan/faroforbindelsen/
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•

Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.

•

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).

•

Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:
•
•
•
•

•

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby, i serviceorterna och på det statliga vägnätet.

•

Cykelåtgärder:
•
•
•
•
•
•

•
Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.

Statliga vägnätet
•

•
•
•

Åtgärder på väg 148, mellan Visby och Fårösund. Vägen är viktig för näringsliv,
pendlare, kollektivtrafik och besökare med bil eller cykel. Vägen är smal och
därmed mycket osäker för oskyddade trafikanter, gående eller på cykel. Bl.a. genom förbättrade förbindelser till Fårö ökar trafiken på vägen. Åtgärder, som
bl.a. breddning är viktiga att genomföra.
Översyn/åtgärdsvalsstudie övriga 140-vägar, standard, brister, behov av åtgärder. Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
Åtgärder för förbättrad standard på vägar som är viktiga för tillgängligheten på
landsbygden.
Åtgärder hastighetsgränser.
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•
•
•
•
•
•
•

Belysning, vägnätet.
Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
Mindre åtgärder, statliga vägar.
Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.

•

Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

•

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska enligt budgetpropositionen, planera åtgärderna i samråd med Gotlands kommun.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland.

•

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:
•
•
•
•
•

Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

4. Förslag till åtgärder

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1 Ekonomiska förutsättningar

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är 224 miljoner kronor, ca. 18,5 miljoner
kronor per år. Länens genomsnittliga årliga nivå för planperioden kommer dock att justeras
i förhållande till verkligt utfall av använda medel för planperioden 2014 - 2025. Det görs av
Trafikverket vid slutet av 2017/början av 2018. Justeringen av planramen, över- eller underförbrukning, görs mot de fyra första åren i planperioden.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Det gör större infrastrukturinvesteringar omöjliga. Region Gotland
har bl.a. fört fram problematiken med hur finansiering av infrastrukturåtgärder ska kunna
lösas till näringsdepartementet. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat
bostadsbyggande, måste även på Gotland kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.

31 (35)

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan. I länsplanen finns två
finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för det statliga vägnätet
och dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är verksamheter som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för, och därmed är nämndens investeringsbudget utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplaneförslaget. Trafikverket Region Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
4.2 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se avsnitt 1).
Infrastrukturplaneringen är också en viktig del i att nå de nationella transportpolitiska målen (se avsnitt 2). Till detta ska också läggas de regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar/påverkas av transporter och infrastruktur
(se avsnitt 2). Hit hör även den nuvarande länsplanen med sin inriktning och sina åtgärder.
En övergripande inriktning för val av åtgärder som sammanför och understryker dessa delar är ur ett regionalt perspektiv:
• Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem (Vision Gotland 2025).
• Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter till arbete och service på ön,
är en förutsättning för människor och företagande (Tillväxtprogrammet 2016 – 2020).
• Minskning av klimatpåverkande utsläpp, med 45 % från 1990 års nivå till 2020, dock är
det i denna tidsperiod i första hand andra sektorer som kommer att minska mest, med
anledning av det höga bilberoendet, få alternativ till bil och en låg bilutbytestakt (Energiplan Gotland 2020).
• Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Kollektivtrafiken ska i högre grad kunna bli ett alternativ till bilåkande, genom ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsvariationers, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
Inriktningen kan sammanfattas i - tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.3 Förslag till åtgärder

Förslagen till åtgärder delas in under följande rubriker:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan. Enligt regeringens direktiv för planeringen bör förslagen till nya länsplaner innehålla objekt som byggstartats men
inte avslutats vid ingången av 2018. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad men regeringen beslutade i oktober att avslå överklagandena. Byggstart skulle kunna
ske tidigast år 2018 och cykelleden skulle då kunna bli färdig till 2019. Kostnaden beräknas
till 32 Mkr.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utifrån regeringens direktiv gör Trafikverket en årlig relativt jämn fördelning av medlen.
Den exakta fördelningen för respektive år är en given förutsättning och ligger i Gotlands
länsplan på drygt 18 miljoner kronor per år. Den årliga fördelning utgör en förutsättning
för Länsplanen vilket gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas mot vad som vore
optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid eller spridas över flera år för att inrymmas i planen.
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Sammanställning länsplan 2018 – 2029
Åtgärder

20182021

%

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet

4,0

- Statlig medfinansiering

4,0

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden

23,6

- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.

3,7
17,9

- Statlig medfinansiering

6

33

20222025

5

20262029

Total

5

25,6 25,6

2,0

37
32
5

52

39

39

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

6

5

5

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.

2

3

2

2

Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn
- Statlig medfinansiering

Totalt
Medel i länsplanen enl. direktiven

70,6
70,628

76,6
76,6
76,616 76,756

224

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I bilaga visas sammanställningen även med planerad årlig fördelning av åtgärder för perioden 2018 - 2021. För planperioderna 2022 – 2025 och 2026 – 2029, föreslås en fördelning
av medel motsvarande den för 2018 – 2021. Ramen är dock något högre för de två sista perioderna, vilket föreslås ge en ökning på samtliga åtgärdsområden, förutom för Övriga åtgärder.
Planförslaget innebär en fördelning på statlig finansiering med ca 55 %, och för medfinansiering ca 45 %.

5. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
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specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
En modell för den årliga genomförandeprocessen är:
• Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från tekniska nämndens budget.
• Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år 2
och då kan projekt genomföras under året.
• Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
• Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska nämnden.
• Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

6. Bilaga
6.1 Förslag - Sammanställning Länsplan 2018 - 2029

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Finns i separat dokument.

35 (35)

Bilaga Förslag Sammanställning Länsplan 2018 - 2029 Gotland
ÅTGÄRDER

Finans

Kollektivtrafik, tillgängliga hållplatser
Stadstrafik
Serviceorter

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Säkra skolvägar. Enkelt avhjälpta hinder
Hastighetsöversyn, åtgärder
Trafiksäkerhet, bl.a. Visborg
Visby hamn, trafiksäkerhetsåtgärder, kryssningskajen
Insatser med anledning av förstudier

Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP

Cykelutveckling
Cykelplan Visby
Cykelled Västergarn - Klintehamn

Statlig medfinansiering
LTP

9,5
0,5
9

Stads- och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter

Statlig medfinansiering

Övriga åtgärder
Förstudier, åtgärdsvalsstudier, små åtgärder , etc

LTP

Summa

2018

2019

2020

2021

2022-2025

2026-2029

Summa

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

5,7
0,8
0,5
0,7
3,7

3,7
1
0,5
2,2

6
1
0,5
3,5

8,2
1
0,5
4

1

2,7

11,5
0,5
11

8
2
6

8
2
6

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
1,5

1,5
1,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0

0

2

17,2

17,2

17

19,2

76,6

76,7

70,6

4
2
2
0

0

23,6
3,8
2
10,4
3,7
3,7

0

0

37
5
32
4
4

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029. RS 2017/322
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Förslag till sändlista:
Företagarna Gotland

Gotlands förenade besöksnäring

LRF Gotland

LO-Distriktet Gotland

Östsvenska Handelskammaren

TCO Gotland

Svenskt Näringsliv

SACO Gotland

Tillväxt Gotland

Destination Gotland

BRA flyg

Gotlands Idrottsförbund

SAS

NTF Gotland

Cykelfrämjandet

Motormännens Riksförbund

Naturskyddsföreningen Gotland

Länsstyrelsen Gotlands län

Gotlands Botaniska förening

Sjöfartsverket

Gotlands Ornitologiska förening

Naturvårdsverket

GUBIS

Energimyndigheten

Polismyndigheten

Uppsala Universitet Campus Gotland

Trafikanalys

Visby Airport Swedavia

Trafikverket

Tillgänglighetsrådet Region Gotland

Transportstyrelsen

Pensionärsrådet Region Gotland

Tekniska nämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
16 oktober 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Omdisponering av budgetmedel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

3 566 000 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

Sammanfattning

Verksamheten i fastigheten Hackspetten 14 har ändrats, från att ha använts av
Wisbygymnasiet till att nu bli grundskola. Därmed föreslås att budgetmedel på 3 566
tkr för lokalkostnader flyttas från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

Bedömning

Då det inte längre är gymnasieverksamhet i Hackspetten 14 är det naturligt att
budgeten för lokalkostnader övergår till barn- och utbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/173 BUN 2017/704
6 oktober 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Till, Regionstyrelsen, budgetavstämning

Överföring av budget från GVN till BUN avseende
lokalkostnader 2018
Sammanfattning

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från
fastighetsenheten Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av
grundskoleverksamhet (Polhemskolan) i densamma, begärs en överflyttning av
budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
För internhyror överflyttas 3 565 912 kronor, enligt följande kontrakt:
Kontrakt

Byggnad, Benämning

0110101.501-01

01 , CPG, Hackspetten 14

Internhyra 2018
1 267 896

0110101.502-01

01 , CPG, Hackspetten 14

184 013

0110102.501-02

02 , CPG Hackspetten 14

0110102B.501-01

02B, Christopher Polhemgym

761 342

0110103.599-01

03,LärVux Mäster Trä

122 398

0110151.501-02

Mob Paviljong nr 4

1 131 958

98 306

Summa

3 565 912

Kostnader för städservice år 2018 är i dagsläget inte fördelade på ett sådant sätt att de
kan följa med i en lokalövergång, detta innebär att nämnderna får återkomma med en
begäran om budgetöverföring gällande städservice.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Elisabeth Jonsson Höök
Tf. Utbildningsdirektör
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
11 oktober 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020 – buffert för kostnader
kopplade till asylboende
Förslag till beslut

•

Anslaget på 4,1 mnkr för kostnader kopplade till asylboende tas bort.

Sammanfattning

Det finns ett anslag på 4,1 mnkr som är budgeterat centralt på finansförvaltningen
och som ska användas för kostnader kopplade till asylboende på Gotland. Anslaget
används som en buffert för att i efterhand ersätta nämnder för kostnader som
uppstått till följd av asylverksamhet på Gotland. Anslaget har hanterats efter vissa
beslutade principer.
När bufferten inrättades 2016 var avsikten att den skulle finnas som längst i två år.
Det är egentligen inte lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att inte veta vilka
resurser som finns tillgängliga när en verksamhet planeras. Men eftersom kunskapen
då inte fanns, om vilka intäkter och kostnader som skulle uppstå till följd av den här
nya verksamheten, valdes ändå den här lösningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget bör tas bort ur 2018 års
budget och därmed förstärka resultatet. De nämnder och förvaltningar som anser sig
ha ofinansierade kostnader som inte ersätts av de statliga asylersättningarna får
återkomma med eventuella äskanden till budgetberedningen 2018.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23 §280 att avsätta medel i en typ av buffert i
2016 års budget för kostnader kopplade till asylboende. Anslaget skulle hanteras
enligt vissa beslutade principer och användas för att finansiera verksamhet som inte
ersätts av statliga asylersättningar. Bufferten uppgick vid beslutet till 5 mnkr.
Bufferten inrättandes bland annat för att det vid den här tiden inte fanns någon god
kunskap om vilka faktiska intäkter och kostnader som skulle uppstå i samband med
åtagandet att ta emot asylsökande på Gotland. Anslaget skulle hanteras som buffert
under längst två år eftersom det egentligen inte är lämpligt att fördela budgetanslag i
efterhand.
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I 2017 års budget beslutade regionfullmäktige att 900 000 kr av bufferten skulle
tillföras kultur- och fritidsnämnden. Bufferten uppgår därmed nu till 4,1 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget för kostnader kopplade till
asylboende bör tas bort då det inte är lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att ha
anslag som fördelas i efterhand.
Anslaget bör inte heller användas till annan verksamhet utan föreslås förstärka
resultatet 2018.
Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr enligt regionfullmäktiges
budgetbeslut i juni. Regionfullmäktiges mål är att det budgeterade resultatet ska
uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden vilket är 99 mnkr för 2018. Därmed gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det inte finns utrymme att använda
anslaget till annan verksamhet.
De nämnder och förvaltningar som anser sig ha ofinansierade kostnader som inte
ersätts av de statliga asylersättningarna får återkomma med eventuella äskanden till
budgetberedningen 2018.
Beslutsunderlag

RF 2016-11-21 §280 Strategisk plan och budget 2016-2018
RF 2015-11-23 § 200 Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2015-10-29 §341 Principer för hantering av buffert för kostnader kopplade till
asylboende

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/930
13 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag avslås
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2017 på 40 mnkr.
Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti
månad -30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 4,2 procent. Det stora
negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma
patienter inom utomlänsvården. Det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och
vinterkräksjuka gjorde att stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig under det första
kvartalet vilket bidragit till det negativa resultatet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte går att bifalla hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Budget för Region Gotland 2017 är 27 mnkr. I
samband med budgetkompensation för kapitalkostnader enligt nuvarande system
kommer 6,5 mnkr av dessa att behövas för att kompensera nämndernas budgetar.
Det innebär att budgetnivån efter denna kommande justering landar på ca 20 mnkr.
Det finns därmed inget utrymme att öka ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden
med ytterligare 40 mnkr.
Beslutsunderlag

HSN § 422, 2017-09-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 422

Delårsrapport 2

HSN 2017/8
HSN-AU § 423
HSN-AU § 407

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport 2 samt de två bilagorna:
- Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvård.
- Uppföljning verksamhetsplan 2017, mål och mått.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden begär hos regionfullmäktige tilläggsanslag om 40
miljoner.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta med alla aktiviteter enligt framtagna och beslutade handlingsplaner för
att möjliggöra förväntade effekter och därmed minska kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bland annat 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.
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.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Bilagor: Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvård,
Uppföljning verksamhetsplan 2017, mål och mått
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet med hjälp av Emma Norrby,
förvaltningscontroller.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar
1. bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. att hos regionfullmäktige begära tilläggsanslag om 40 miljoner.
3. att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med alla aktiviteter enligt
framtagna och beslutade handlingsplaner för att möjliggöra förväntade
effekter och därmed minska kostnadsutvecklingen.
Ordföranden finner bifall till sina yrkanden.

Bakgrund HSN-AU § 423
Genomgång och diskussion kring den första versionen av delårsrapport 2. Den
kommer att kompletteras med ytterligare text samt de ekonomiska avsnitten inför
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 september.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrund HSN-AU § 407
Månadsrapporten för juli presenteras och diskuteras på arbetsutskottets
sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens
ekonomiska rapport efter juli månad.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 redovisa hur planerade
åtgärder, gällande fokusområdena i verksamhetsplan för 2017, har genomförts
och hur beräknad effekt ser ut för september-december.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 ge en djupare bild av
ekonomiska konsekvenser inom verksamheten kopplad till aktuell produktion.
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med alla aktiviteter enligt framtagna och
beslutade handlingsplaner för att möjliggöra förväntade effekter och därmed
minska kostnadsutvecklingen.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 förbereda en skrivelse till
Regionfullmäktige med en begäran om tilläggsanslag.
• Förvaltningen får i uppdrag att utifrån den negativa prognosen för 2017 göra en
bedömning över potentiella konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna
inför 2018 som eventuellt behöver kommuniceras till Regionfullmäktige inför
fastställande av budgeten för nästa år.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen ekonomi och styrning
Registrator-RS
Bilagan hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården till hälsofrämjande rådet genom Linda
Eklund

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/924
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning av eget kapital 2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2018:
•
•
•
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår i dagsläget till 666 mnkr,
upplåning har skett med netto 96 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2018 innehåller stora
projekt framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att
ramen för upptagande av långfristiga lån 2018 sätts till 300 mnkr. Målet är att
framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Partistöd 2018
Förslag till beslut

•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti
representerat i regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till
partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

Sammanfattning

I början av januari 2018 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden
enligt regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Partistöd
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 800 år
2017) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på
1 800 kronor per mandat, totalt 6 489 400 kr. Till varje parti utgår dels ett grundstöd
på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr) samt resterande del (6 489 4001 600 000=4 889 400) fördelas efter mandatantalet (4 889 400./.71) = 68 864,79 kr.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatfördelat

Utbildningsbidrag

Totalt

S

21

200 000

1 408 361

37 800

1 646 161

C

14

200 000

938 907

25 200

1 164 107

M

13

200 000

871 842

23 400

1 095 242

MP

8

200 000

536 518

14 400

750 918

V

7

200 000

469 454

12 600

682 054

L

4

200 000

268 259

7 200

475 459

SD

3

200 000

201 194

5 400

406 594

FI
Summa

1
71

200 000
1 600 000

67 065
4 761 600

1 800
127 800

268 865
6 489 400
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Region Gotland

Stöd till partipolitiska ungdomsförbunden
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet ska avsättas till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av anslaget ska 50 %
fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas
25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat
moderpartiet har i regionfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till
grundstödets fasta belopp och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan
och särskilda grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.
Grundstöd
Förbund

Fast

SSU
CUF
MUF
Grön ungd
Ung vänster
FPU
SD ungd
FI ungd
Summa

9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
79 520

Fördelat
70 560
47 400
43 680
26 880
23 520
13 440
10 080
3 360
238 560

Projektstöd
Summa
80 500
56 980
53 620
36 820
33 460
23 380
20 020
13 300
318 080

Fördelas efter
KFF:s beslut

318 080

Totalt

636 160

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Samtliga partier
RSF Kansliet
KFF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/813
17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ny förbundsordning för FinsamGotland
Förslag till beslut

•

Ny förbundsordning fastställs för FinsamGotland fr.o.m. 2018-01-01.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Gotland bildades 2007 av medlemmarna Gotland kommun,
Försäkringskassan och Länsstyrelsen/arbetsmarknadsenheten (numera
Arbetsförmedlingen) för att samverka i rehabiliteringsinsatser i enlighet med den då
nya lagstiftningen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syfte var att
samverka kring insatser och strukturer som berör personer i behov av insatser från
två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Verksamheten finansieras i lika delar mellan staten och Region Gotland, totalt ca 6
mnkr/år. Regionens hälftendel på ca 3 mnkr fördelas mellan Regionstyrelsen 50
procent och 25 procent på vardera av Socialnämnden och Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Samordningsförbundets förbundsordning (stadgar) från 2007 har nu av parterna
omarbetats vilket beskrivs i medföljande skrivelse från förbundet. Några nyheter är
att förbundets namn ändras till det som använts i dagligt tal, Samordningsförbundet
FinsamGotland. Region Gotlands unika primär- och landstingskommunala uppdrag
förstärks också vilket medför att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot från
regionen så att styrelsen får två ledamöter från regionen och en vardera från
Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Dessutom utsträcks den fyråriga
mandattiden för ledamöterna och regionens revisor för att ta slut 31 mars året efter
val till fullmäktige hållits.
Den nya förbundsordningen är framtagen i samarbete mellan representanter för
förbundets medlemmar och ska fastställas av medlemmarna. Eftersom det endast är
medlemmen Region Gotland som är en politiskt styrd organisation ska
förbundsordningen fastställas av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige har också att utse den tillkommande styrelseledamoten med
ersättare från 1 januari 2018 till och med 31 mars 2019 samt att eventuellt förlänga
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/813

mandattiden för nuvarande ledamot och ersättare från 1 januari 2019 till och med 31
mars.
Beslutsunderlag

Ny förbundsordning från 2018-01-01 för FinsamGotland.
Skrivelse från samordnaren i Samordningsförbundet Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
FinsamGotland
RSF
Författningssamlingen
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Förbundsordning för samordningsförbundet FinsamGotland.
Ersätter förbundsordning antagen vid förbundets bildande 2007-01-01.
Samordningsförbundet FinsamGotland (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av Lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun
och region/landsting.
1 § FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn är Samordningsförbundet FinsamGotland.
2 § FÖRBUNDETS SÄTE
Förbundets säte är Gotlands kommun.
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland som omfattar
de primär- och landstingskommunala uppdragen på Gotland.
4 § FÖRBUND ETS ÄN D AMÅL
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området Gotlands kommun (Region Gotland) svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Gotland (med ansvar för de landstings- och primärkommunala uppdragen) i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att
den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
5 § STYREL SEN
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra beslutande ledamöter och fyra ersättare.
Av dessa är två ordinarie ledamöter och två ersättare utsedda av Region Gotland (landstings- och primärkommun)
samt vardera en ledamot och en ersättare representerande Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ledamot och ersättare utses av respektive förbundsmedlem. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter
och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i regionen har ägt
rum. Styrelsen utser ordförande och en vice ordförande.
6 § UPPGIFTER OCH BESLUT ANDERÄTT
Styrelsen är beslutsför när tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna
ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i
övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.
7 § PERSON AL
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att även anställa personal eller på annat sätt anlita personer som erfordras för
administrativa uppgifter.
8 § INITIATIVRÄTT
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans
beslutsordning).
9 § SAMR ÅD
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet
och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna
få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Minst ett medlemssamråd genomförs årligen.
10 § KUNG ÖRELSER
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på Region Gotlands anslagstavla samt
på förbundets webbsida.

2/3

11 § ANDELAR I T ILLGÅNGAR OCH SKULDE R SAMT FÖRDELNING AV KO STNADER
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man
tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen samt Region Gotland
med den andra hälften.
12 § STYRNING OCH INSYN
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som
skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens
utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för
verksamheten.
13 § BUD GET
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren.
För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till
nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen
ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten
av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.
14 § REV ISORER OCH REVIS ION
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en
gemensam revisor. Region Gotland utser en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.
Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010.
Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och
kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas
bestämmelserna i 26 § FinsamL.
15 § UTTRÄDE
Förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras
enligt 11 § i denna förbundsordning.
16 § LIKVID ATION O CH UPPL ÖSNING
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder
ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande
tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för
likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning
av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.
17 § TVISTER
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.
18 § ERS ÄTTNING TILL LED AMÖTER , ER SÄTTARE OCH REVISORE R
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse utgår från samma
principer som gäller för förtroendevalda i Region Gotland. Kostnaden belastar samordningsförbundet.
Till ordförande och vice ordförande utgår särskilt årsarvode med 10 000 kronor till ordförande och 5 000 kronor till
vice ordförande.
Kostnader för regionens revisorer belastar samordningsförbundet.
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
19 § ARKIVTILLS YN
Regionstyrelsen i Region Gotland ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
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20 § FÖRB UND ETS B ILD AND E
Förbundet bildades 2007-01-01. Denna uppdaterade förbundsordning gäller från 2018-01-01, under förutsättning
att ändringarna godkänts av samtliga medlemmar.

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, av vilka medlemmarna erhållit var sitt.
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Region Gotland
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Försäkringskassan på Gotland
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Arbetsförmedlingen på Gotland

Ärendebeskrivning
Uppdatering av Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland

Tjänsteskrivelse
Bakgrund:
Samordningsförbundet Finsam, Gotland bildades 2007 med stöd av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (FinsamL). Lagen gör det möjligt för kommuner och landsting att bilda förbund med
Försäkringskassan och Arbetsförmedling. Syftet är att samverkan kring insatser och strukturer som berör personer i
behov av insatser från två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Finansieringen sker till lika delar genom statlig tilldelning (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) och Region
Gotland (primärkommun och landsting)
Enligt underlag som ligger till grund för FinsamL uppskattas cirka fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år
tillhöra Finsams målgrupp. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.
I Samordningsförbundet Finsam, Gotland ingår idag Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Uppdatering av förbundsordning:
Sedan förbundet bildades har Arbetsförmedlingen genom sitt uppdrag ersatt Länsarbetsnämnden (Länsstyrelsen i
Gotlands län). Region Gotland har också blivit det etablerade namnet för Gotlands kommuns utökade
ansvarsområden. Detta ska framgå av förbundsordningen.
Den nya förbundsordningen tydliggör också att Region Gotland omfattar både landstings- och primärkommunala
uppdrag. Som följd av detta utökas förbundets styrelse med en ledamot och dess ersättare. Styrelsen kommer då att
bestå av två ledamöter med ersättare från Region Gotland (representerande primärkommun och landstingskommun)
samt en ledamot och ersättare från vardera Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Förbundet, genom dess styrelse, är en egen juridisk person där de olika parterna är representerade. Region Gotland
utser politiker som ledamöter. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tjänstemannarepresentation.
Mandattiden för styrelseledamöterna sträcks ut till den 31 mars året efter valår.
Förbundet benämns fortsättningsvis Samordningsförbundet FinsamGotland.
Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland, i föreliggande version, är framtagen i samråd med förbundets
medlemmar. Den är godkänd av övriga parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Greta Henriksson
Samordnare, Samordningsförbundet FinsamGotland.
0707- 430 436
Om FinsamGotland
Samordningsförbundet FinsamGotland är ett av Sveriges 82 samordningsförbund. Dessa omfattar alla landsting och 247
av landets kommuner. Den lokala förankringen är grundläggande. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Gotland och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen samt utbildnings och arbetslivsförvaltningen.
Samordningsförbundet finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna. Målet är att utveckla
nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.
Under de tio år FinsamGotland varit verksamt har drygt 20 projekt finansierats med Finsam-medel. Det har gällt
såväl individstödjande som strukturövergripande insatser. Verksamheten har mognat fram, där erfarenheter och
kunskap lagts samman och tagits till vara. Förbundet är också aktivt på nationell nivå som medarrangör till FINSAM
i Almedalen, tillsammans med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.
De insatser som finansieras och genomförs av samordningsförbundet rapporteras och utvärderas kontinuerligt.
Mer information finns på förbundets hemsida www.finsamgotland.se
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Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ersättningar 2018 till förtroendevalda
Förslag till beslut
•

Region Gotlands arvoderegler för 2018 ska bestämmas utifrån
riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning. För 2018
ska därför riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas i
regionens regelverk för förtroendevaldas ersättningar.

•

Bilagda regelverk med aktuella belopp fastställs och ersätter motsvande
dokument i regionens författningssamling.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de
förtroendevalda genom att använda riksdagsmannaarvodet med två års eftersläpning,
dvs i stället för att använda 2015 års arvode skulle 2013 års arvode användas som
beräkningsunderlag för regionens arvodesbelopp.
Fullmäktige beslutade 2016-12-19, § 236, om ett ytterligare sparbeting 2017 på de
förtroendevaldas arvoden. Detta innebar att principen med riksdagsmannaarvodets
januaribelopp skulle bibehållas, men nu med tre års eftersläpning, vilket innebar att
2014 års januaribelopp skulle gälla för 2017.
Någon ändring i denna princip är inte planerad för 2018 vilket då innebär att
riksdagsmannaarvodet januari 2015 ska ligga till grund för bestämmande av 2018 års
arvodesbelopp.
I bilagda dokument finns 2018 års belopp uträknade vilket fr.o.m. årsskiftet ska
ersätta motsvarande dokument i Region Gotlands författningssamling.
I bilagan har även tagits bort ersättningar till ordförande och vice ordförande i
kulturnämnden vilken ska upphöra vid årsskiftet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Arvodesbelopp för förtroendevalda 2018
2018 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode utgår per månad till:

Månad

År

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

61 000

Övriga regionråd

54 900

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall utgår
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

732 000
(2015-01-01)
658 800

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad som
gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande
semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med 100
% tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 resp. 5
% av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 50 % tjänstgöring utgår till
Ordf.
1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
ordförande i:
329 400
10 %
5%
Regionstyrelsen
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Socialnämnden
329 400
32 940
16 470
32 940
Barn- och utbildningsnämnden
329 400
16 470
32 940
Hälso- och sjukvårdsnämnden
329 400
16 470
Årsarvode för 35 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
230 580

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

230 580
230 580
230 580

23 058
23 058
23 058

11 529
11 529
11 529

Årsarvode för 30 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden

Ordf.
197 640

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

197 640

19 764

9 882

Årsarvode för 10 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Socialnämndens individutskott

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Överförmyndarnämnden
Regionens revisorer

65 880

9 882

(för beredskapstjänst- (för beredskapsgöring utgår extra
tjänstgöring utgår
tillägg med 15 000 kr) extra tillägg med 7
500 kr)

64 584
64 584

6 458
6 458

9 882

(för beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med 7
500 kr)
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Regionfullmäktige

64 584

12 917

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av
Regionråd)
Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Valnämnden
Årsarvode för ordförandens tjänstgöring
utgår med dubbelt grundarvode samt
dubblerat timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer,
samarbetsorgan m.m.

12 917

2:e vice ordf.

16 470

-------------

-------------

16 470

-------------

-------------

16 470

-------------

-------------

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 108

-------------

------------

------------

9 223

Årsarvode 4 % respektive 6 % till vissa övriga ledamöter:
4 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller ej regionråd)
6 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller ej regionråd)

26 352
39 528

Anteckningar:
1. Avgående regionråd bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar
annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För regionråd med lägre än 100 %
tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat ordförandeuppdrag
utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får sammanlagda arvodesersättningen inte
överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100 % tjänstgöring.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande
ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
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c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till regionråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är regionråd äger uppbära, utöver det fasta
årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med
egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från
egen nämnd/ordförande att utföra.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med 0,88 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 483 kronor. (2008-01-01)
Timarvode utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 187 kronor för hel timme.
(2011-01-01)
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 1 979 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” delat med 70 = 267 öre per
kilometer resväg. (2018-01-01).
Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för hel
timme.

För vigselförrättarens eventuella reskostnader mellan bostad och regionens vigselrum medges
ersättning om så särskilt begärs.
Begravningsförrättare
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode +
8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning

1.
2.
3.
4.

Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast
ersättning med 600 kr för valdagen och 290 kr per timme för fullgjord tid.
Till valförrättare utgår fast ersättning med 330 kr för valdagen och 155 kr per timme, för
fullgjort tid.
Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 155 kr jämte reseersättning.
I övrigt utgår endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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